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 תוי'ולג לש הידפולקיצנא





 תויזולג לש הידפולקיצנא
 היתודעו הלוגה תוצראל ןורכז ירפס

 ('ג "'השראו") רשעיזסינש ךרכ

 ל''ז םיובנירג .* םש תחצנהל ירובצה דעוה

 הלשממה שאר ,ריאמ הדלוג ,הנידמה אישנ ,רזש ןמלז

 תורייתה רש ,לוק השמ : דעוה רי'וי

 .א

 םיובנירג קחצי
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 ץלופ תודהי לש התירחא

 : תכרעמה

 ןדס .ד 'פורפ ,רבוקטרט .א 'פורפ ,סלרב .ח
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 םילשורי ,מ''עב ''תויולג לש הידפולקיצנא" תאצוה
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 םיובנירג קחצי לש וייחב ךרד-ינויצ

 היה ויבא .1879 רבמבונ 24 -- מ''רת ולסכב השראווב דלונ ,םיובנירג עשוהי ןב קחצי
 .ןילופב הלכשה דעב םימחולה ןמו ליכשמ ידוהי

 היסנמיגבו 'ירדח'יב דמל .רוגל וירוה ורבע סשל ,קסנולפ ריעב ךנחתנ הליחתב
 .קסנולפב

 .ןיד-ךרוע ראותב וידומל קוח תא רמג השראוו לש הטיסרבינואב

 -נותעה ותדובע תא .םיינויצ םיגוחל ףרטצה (1898) קצולפב היסנמיגב ודמלב דוע

 תירבעב תחא תבב ,1901 תנשב ,השראו לש הטיסרבינואב טנדוטסכ ליחתה תיא
 : םימינודביספב םתח וירמאמ תא .'ירודה'' ,י'תלשה'"' ,יידוי'' םינותעב שידיאבו
 .'וכו ריעצ ,.ג .י

 ייסרופגניסלה תדיעו'יב וז ותדמע לע ןגהו ,הלוגב י'הווהה תדובע'י לש דיסח היה

 -ווסזאר'' ,יייקסבודי'ז סולג'י ,י''קלאפ עשידיא סאד'' : היתונושלל תינויצה תונותעבו

 -היסורב תינויצה תונותעה לכב ףתתשה .''הריפצה''ו ,י'ןמזה'' ,ייסלועהיי ,ייטיי

 -בודיז עי'ציז'' ,''דוחסוו'' ,יייקסבודי'ז סולג'י םינותעה תא סיוסמ ןמז ךרע םסגו ,ןילופ
 וכו יי"קס

 .היסורב ייינויצה זכרמהי'' לש יללכה ריכזמה היהו הנליווב רג 1908---1910 סינשב

 .םיינויצה סיסרגנוקה לכב ףתתשה יעיבשה ינויצה סרגנוקה ןמל

 עשידיא יד'' ,(יגרוברטפה) יידניירפ'' -- תידיאה תונותעב ףתתשה ןמא% ותואב

 היתומחלמו ןילופ תודהי לע סיבר םירמאמ םסרפ .דועו ייףארגעלעט רעדיי ,י'טלעוו

 ,ייטאלבגאט רעדארגארטעפ'' : ימויה ינויצה ןותעה תא ךרע 1914 תנשב .תויוכז יוושל

 -לשממה תודסומב שידיאל תויוכזהו תינוללחה הליהקה דעב הפיקת המחלמ להינו

 .המודכו טפשמה-יתב ,םיית

 .הפנע תינויצ הדובעב ליחתה דימו ,תיאמצעה ןילופל היסורמ רזח 1918 תנשב

 ריצכ רחבנ .(1920) תימויה ''הריפצה''ו (1919) י'קלאפ עשידוי סאד" תא ךרע

 לש ימואלה דעוה'' שארב דמעוה ףא ,תידוהיה 'יולוקי'ה גיהנמלו ,ינלופה י'םייסייל

 דוביעב ףתתשהו ןילופ תנידמ לש הקוחה תדעוב היה 'יםייסייה ריצכ .''ןילופ ידוהי

 -ממב תיבקעו תזעונ המחלמ להינ ,(1922) ייסיטועמה שוגיי ימזוימ ותויהב .התקוח

 .סידוהיה תויוכז דעב תינלופה הלש

 תינויצה תורדתסהה רי'יויכ רחבנ כ''חאו ןילופב תינויצה תורדתסהה ריכזמ היה

 .האישנו

 ילארשיצראה דרשמה אישנ ,ןילופב ''תוברת'' ידסייממ היה :ןילופב וידיקפתמ

 .תמייקה-ןרקה תלהנה שארו יזכרמה

 דסיי אוה ,תבחרומה תידוהיה תונכוסה ןוגראל ןמצייו 'פורפ תינכתל ודגנתהב

 ןילופב תונויצה לש יטרקומידה היפוא תרימשל 'י'רמשמה לעיי םשב תדחוימ היצקרפ

 .האישנ היהו

 ועיפוה עובש-עובש .ייטנייה''ב ועסמ-ימשר םסריפו ,לארשי-צראב רקיב 1925 תנשב

 יירמשמה לעי' תעיס סעטמ ,איצוה ןכו ,םיללכ סיינידמו םיינויצ םיאשונ לע וירמאמ

 .ירעטעלב עשיטסינויצ ידיי סשב ןוחרי

 תונכוסה תלהנהלו תינויצה הלהנהל רחבנ ,1933 תנשב ,ח'ייה ינויצה סרגנוקב

 .ייקילאיב דסומ'' ר'יויכ ןהכ םגו הדובעה תקלחמו הילעה תקלחמ שארכ תידוהיה

 ,''ןילופ ידוהי תומחלמ'"' : םהב ,תינלופו תיסור ,תידיא ,תירבעב םירפס םסריפ

 -תלמהי' -- ,ןילופב םידוהיה תלאשב סירמאמ צבוק ,''תינויצה העונתה לע סירועשיי

 ילבח'' ,1914--1918 תמחלמ לש הנושארה הנשה תוערואמ לע סירמאמ בוק ,י'המ

 .''ןברוחו האוש ימיב'' ,י'הלואג

 .יי'בחרמל''ו יירמשמה לעי' ,ייצראה'' ,,"'םעהייב וירמאמ םססרפ צראב



 םיובנירג קחצי לש וייחב ךרד"ינויצ יש

 .'וכו ןירוח-ןב .י ,לארשי ןב ,עשוהי ןב ,יאנק .י : םייאנותעה וייוניכמ

 ,םירחא םסינויצ םינקסע המכ םע דחי טדנמה תלשממ ידי-לע רסאנ 1946 ינויב 29-ב

 .הנש התוא רבמבונב 5 םויב ררחושש דע ,םסוי 130 טפשמ אלל ןורטלב רוצע היהו

 ןושארה םינפה-רשו תינמזה הלשממה רבח םסיובנירג .* היה הנידמה סוק סע

 סש ,לאומש-ןג צובקב ובשומ עבק ,הלשממה ןמ ותשירפ רחאל .לארשי תנידמ לש

 הנידמה ינינעב תוישיאה ויתועדל סחלנו ,תימויה תונותעב ףתתשהל ףיסוה .ונב היה
 .רובצהו

 .ביבא-לת ריעה לש דובכ-חרזאכ רחבנ 1959 -- ךי!שתב

 .1970 רבמטפסב 7 ,ליי'שת לולאב 'ו רטפנ



 ןכותה

 םיובנירג קחצי א

 או 0000000000... 0. + )| ךדס בד 'פורפ / הפוסאה יאובמב

 6000090000 אא א א + 0: -%- 4 ךמדלוג 3 ל"ד / םיובנירג קחצו

 ךץ00 0000050000. 0. 0. + לוק .מ / ומע תמחלמ םחולה -- םיובנירג קחצי

 240400000 א אא א 00% % | 9% הנס מ / תידוהיה חייחתה לאנק

 םירמאמו תונורכז -- םיובנירג קחצי

 00, רש יקר לש 0 ₪ ₪ ₪ שכה שר הא. כ ₪ רש ל

 200 00 8 0 שכה הש א כ הש שי הירש 4% ל אבא ₪

 ל. 0 =. 4 לשל ₪ ₪ ₪ ןילופ תודהי לש תונורחאה םינשה םישמח
 15100000 0.0. - . היצאוקביאב םינלופה סחיו ר"סססב םילוגה ןילופ ידוהי

 (םיובנירג קחצי לש וימואנמ) ץוח יפלכו םינפ יפלכ

 165 2.0 20 אה צה ירש ₪ ל 3% םיינויצה םיסרגנוקב .1

 (|ו ₪ ב בש זר ₪ ₪ ₪ כ ₪... ₪ ₪ ינלופה םייסב .2

 םיובנירג קחצי לע םירבד

 2090020000. 06000600. םיובנירג .ב / לאומש ןגב םיובנירג קחצי

 לאו 000000000 צו א א ₪ א 0 א 0% ₪ | + םועיר > / םיובערג קחצי לע

 233000000... ןינאצ .מ / דיי ןשיליופ א ןופ גנורעפרעקראפ יד -- םיובנירג .י

 24100000 000400%0 +0 4% 0 0% %- +. קסדואו ה / םיובנירג קחצי לע רבד
 2430002020. 0. 0. .[אמידאפ .י ר"ד / זיראפ ןיא םיובנירג קחצי

 2470200500 0. תימע יי ,ןרהא"ןב 2 / םיובנירג .י תומ ירחא םירבח ירבדמ

 07 . רבוחל .ש / (םיובנירג .י לש םירמאמו םירפס) היפרגוילביב

 ןילופ תודהי לש התירחא .ב

 300000 %0 00 000% 0% + + + + לרבוקטרט א / ןורחאה קרפה
 383 -.--.--. - . שימרעק . ר"ד / אטעג רעוועשראוו ןופ גנורעטשעצ עקיטליגדנע יד
 40020000. -. 0 + בד"ןב 2 / 1946--1939 ןראי יד ןיא םזיטימעסיטנא רעשיליופ
 43900000, 0. . קצַאטסַאלאיב .י / ןליופ ןיא טעברא-ספליה עשידיי
 4690000000 0.0 0. . ."קסבוקרק .ש / השראו לע ןייוזמה קבאמב םידוהי

 500002000 0... . זמנזור .א / 1950--1944 םינשב ןילופב דוחיאה
 1900000000 + + ןהכ כי / 1947--1945 ןילופמ הלודגה החירבה

 5610000000 000 +, כ '  לוק .מ / היסילופ תורייעב 1
 בשש 0 שה שיר 9 ₪ וא שש ₪ 4% 7 3
 06-0040006 0 4 הש ₪084 ₪ כ 4 לוק .מ / האושה ירחא ןילופב םירוקיב

 0000040000 00040000 00 0% 5 + )+ םילועב םידל חיש



 % ץכ .כ / ןילופ תודהי לש היתוברוח לע

 . ןמנזור .א / 1972-- ןילופב רוקיב ימשר

 . ןמראלק .י / םינורחאה ןילופ-ידוהי

 תיממעה ןילופב תוברתו ךוניח

 4 ןייו .א / השראווב ירוטסיהה ידוהיה ןוכמה

 . דרפס .ד / ןליופ ןיא טעברא-רוטלוק עשידיי

 ל .ק / רוטארעטיל רענרעדַאמ רעשיליופ רעד ןיא םירבחמ עשידיי
 . דרפס .ד / ןליופ ןיא טייקיטעט עשירארעטיל עשידיי
 ץנאק .ש / ןליופ ןיא רעטאעט שידיי

 רענכואט .מ ר"ד / ןליופ ןקידהמחלמכאנ ןיא עסערפ עשידיי

 לאגעס .ק / ןליופ ןקיטציא ןיא ןדיי

 . תומשה חתפמ
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 הפוסאה יאובמב

 .א

 השענ ותנקתהו ותנכה בור ,םיארוקה להק ידיב הזב ןתינה ,םיובנירג קחצי רפס

 אוה ,--ךכ לע הדיעמ ותקולח ףאו ,ותריטפ רחאל ורמגו ומלשהו ,ויליח תירחאב

 ; ולשמ ןורכז ירבדו וילע הכרעה ירבד איבמה ,ןושאר רודמ :םירודמ השולש ללוכ

 ; ןילופ תמדא לע םידוהיה תלוג לש הייח תירחא לע סירבד איבמ וירחאלש רודמה

 רפסהש ףא ,םלוא .דוע ונניאו היה רשא שיאה לע דפסה ירבד איבמה ,ןורחא רודמ

 אוה ןיא ,תודחוימ תוזח-תונרקמו םינוש סידדצ םיפקשמה םינפ יבר םירבד עפושמ

 המב וידו ,האושנו הריעסמו תרעוס הפוקת אשונכ ,שיאה תומד תא תוצמל רמאתמ

 .ךרובי םימילשמ רודו ,היווק-ישאר טטרשמ אוהש

 סשכ ,םירורבו םיפוקש ויה היביכרמ סא םג ,הדוחייב תטלוב תוישיא וז התיה יכ

 ,קפס .םירורבו םיפוקש ויה ,תצרמנה ותיישעו הצימאה ותביצי סרקיעו ,הייוליגש

 ותומכ יושע ,וז הניחבמ ,היהש ימ רודבש םידוהיה-יטינרבק לגס ברקב אצמנ סא

 -ןב דוד לשכ ףא אלא ,ןמצייו םייח לשכ תונוכת-ךרעמל דבלב אל איה הנווכהו --

 דמעמל ותורחת-ינב לש וז הישילש לע םצמטצהל םא ,יקסניטוב'ז באזו ןוירוג

 .היכרדו הכרד לע תונויצה תכרעמב הדימעלו

 ןליא תניחב ותוא הדימעהש ,תורירבו תופיקש התואב שיחכהל ןיאש ףא ,סלוא

 ,יומסהו יוסכה ושרש תנוכת הלוגמו יולגה ונדס-הארמכ אל ,םוי-ירהצב בצינה

 ןכומ היהשמ רתי-בר ותסנריפש איהו ,היומסה ותקיני היולגה ותעדותכ אל אליממו

 ,הכלהו התחפ ,ךכב ותיידוה תורשפא וליפאו ,ותיידוהש לככ הברדאו ,ךכב תודוהל

 קיסעהל הדיתעה הדיח איהו ,תושעל לידגה וישרש רתס ,עבטומכ ול הארנ הנקינהש
 .תונורתפ ילעב המכו המכ

3 

 ,ולודיג תוביסמ הברה יאדו יכ ,רמאנ ,ךכב יוסינ תישאר התע רבכ תוסנל רתומ םאו

 השראו ,לודג ךרכב ותרוה -- ולודיג תוביסמ ןינעל .ושע וייח ילוגלגו וכוניח תוביתנ

 ,קסנולפב וילע הרבע ותודלי לבא ,היחתרו םידוהיה תליהק ,התליהק לע ,הריטעמה

 איה ךא ,םהיתורייעו םידוהיה ירע ,תוליהקה ראשכ היושעה ,תיסופיט םידוהי-ריע

 ,תושממכ תונויצה איה ,רודה לש הכיפהה תדוקנב אקוודו ,ןהילע רתי תשגורו השיגר

 המלש ,ןוירוג-ןב דוד ,חמצ המלש ,ןויצ ינויצ יצולח ,הינב לש סהיתונורכזב ארוקהו

 הנפלואה-יתב -- וכוניח תוביתנ ןינעל .לילעב תא% האור ,ביצי קחצי ,איבל

 ויבא רבכש ,וליגו ורוד ינב בורל ויהש המ ול םסניא בוש ,הבישיהו רדחה ,תורוד לש

 ופוסש ,ונב לש וכנחמ ומצעב תויהל ,וכרד יפ לע הסנמו םהילע רסובכ ליכשמה

 .ול אב ומצע חוכמ ומע ינינקב וניינק רקיעו ,הטיסרבינואב ,היסנמיגב ותעד הנוק

 בושו ,גרוברטפ ,אנליוו ,השראו ,ויתומוקמ יפוליח ובר ןכ ובר --וייח ילוגלג ןינעלו

 המשמ ואב רבכ הלאו הלא םסיפוליח ךא ,ויתוישעו וידיקפת וברש סשכ ,השראו

 השעו ,המחולו הריבא וימי לכ היהש ,תונויצה איה ,תחא הביצי תילכת לש המשלו

 יאדו .לשמל התיהש תונשקעבו ,הייהרו יופיע הב ויה אלש ,תוצימאב התמחלמ

 ותנומא תא ,הב ותדמתהו ותמחלמ תפונת תא סיסתמו ססותה חוככ וארש סע ןידה

 הנומאב הכורכ תאזה הנומאה תא וארש סע ןידהש סשכ ,תונויצבש הכפהמה דוסיב

 ,חינהל איה תועט ךא .םירבעמ השחר התעונתש ,הכפהמה דוסיב ויביבסו רודה לש

 תוהכב םג הפיסומו תדמתמ הוניאר הנה יכ ,ויביבסו רודה תריואמ ול האב ותוזע יכ

 תא שקבל ססהנ אל יכ ,תנתונ ןידה תרוש ךכלה .הרז שא התויהל הכפהמה שא

 ,וברקב וב ,ותוריחו ודובכ ,וחור ,ומויק ,ומעל המחלמה תוכרעמב ותדימע שרוש

 ןילופ ארקנש המב יורשה הזכרמ דוחיבו ,ןילופ ידוהי תדע ,ומע-תדע לש הנמאנ-הנבכ

 תורוד ךשמב ,עבק התעיטנו התלוג ךותב התומכ העוטנ התיה אלש ,תיאסרגנוקה

 ,הדוחייב תניוצמ התומכ התיה אל ךא ,םילודג םישוריגו םילוטלט ועדי אלש ,םסיבר



 הפופאה יאובמב 1

 -ורחא תורודב היצטניירואסידה אובב ףאו ; יווהב ,שובלב ,ןושלב ,הרותב ,הנומאב

 םג הל וספתנ היצטניירואירה אובבו ,האב אל הכות לאו התפילקב המסריכ ,םינ

 סינושה םינוויכה רפסמכו ,ךליאו ךליא וגלפנ תועדהש ףאו הפקיה םג הזכרמ

 לש החוכ ,הירוטסיהה לש רחא ךלהמל ,תחא תחא ,וכשמש ,תוגלפמה רפסמ

 רדגב הפוקת התוא ןיאו הכלהו הפקת ,תונויצה איה התמאל היצטניירואירה
 ,ןילופ לש התודהיל ,הל ןתנש ,סיובנירג קחצי וביטו ומשש ,ומאנידה אלב ריוצמה

 התקוח חרוככ ,התוימצעל התמחלמ -- ,ול הנתנ איהש תא ,הלוכ תודהיל אליממו

 .תילאוטקאהו תירוטסיהה

. 

 הסנרפתנ המדדעו ךיאו ,ותלועפ יפוא אוה ,ותדימע תא הסנריפ ,ותנוכת המדדעו ךיא

 יפל יכ .הנורתפו וייח תדיח איה איה ,ותלועפ עצמ אוה ,היווהה לש התנוכתמ

 וטלב ידכב אלו) תיאנקה הייטנבו תילקידארה הסיפתב ויה היווק-ישארש, ותנוכת

 היווהה לש הרבד תויהל דעונשמ רתוי ,(יייאנק''ו 'יריעצ'' ולש סומלוקה-ייונכב

 ךרדכ ול היה הזכ רודיגו ;הב הרודג הגלפ לש הרבוד תויהל דעונ ,תללוכה תידוהיה

 ,הכותבו תונויצה דצל רמולכ ,תישממ הניחבמ ,התיהש יפכ התיה ותערכה ןיב ,עבטה

 תונויצה לש הדצל אלש ,תיטרואית הניחבמ תוחפל ,תויהל היושעש יפכ התיה וןיב

 .ל .י לש ותציחמב ןיב ,התיהש יפכ התיה ותערכהש המ יאדו .הל הצוחמ וליפאו

 ותציחמב ןיב ,ארבתסמ אכפיאו ,תונויצל ךילוהל היושע התיה אל ותעפשהש ,ץרפ

 (ייןטסינויצדרעטעברא'') תחא הגלפ לע תמצמוצמ התיה ותונויצש ,יקסניצשל לש

 תואיצמכ תידוהיה היווהה ןיב תוהזה יכ ,דיעהל ידכ וב שי ,הדוזיפא המצע לכו

 ןתינ הב םג לבא ,ןושאר לכשומכ ול התיה ,תימיטיגלה התוינידמכ תונויצה ןיבו

 ייריעצה לעופה'' ינושארו ,הררבש יפכמ ,ויפוא תא רתוי תמלוהה היישע רובל ול

 לש וכרוע תויהל העצהב וינפל ואב םא ,וניבו סניב שפנ-תופתוש ,הארנכ ,ושח

 ,רוד תונש ידכ ,רצקל יושע היהש המל ךשמנ אלש איה המית ,םנמא .םאטבמ-ילכ

 -ומה ודודיחב ,תוילקידארה רצי ,וב ןכוסה רציה תא קפסל ףאו ותילכתל וכרד תא

 אוה לבא ,הלילע-בר טינרבק הריעצה תירבעה םילעופה תעונתל הל דימעהלו ,יטסינ

 לע תידוהיה היווהל התנענש ,תינויצה העונתה לש היסכודרפל ,ויפוא ךפיהב ,ףרגנ

 ,ןויצמ הדי חינהל אלו הלוגב זוחאל הוושב הל רשפא יכ התמידו ,םינפה-לפכ ךרד
 .ךכב וכרכנש תוריתסה תרשרשב העסתשנ החרכלו

 ,םיובנירג קחצי לש היפרגויבה תקידב ךותמ ,וז תוריתס תרשרש לע דומעל שקבמה

 יכ ,ןיבמ ,ךשפנ לכבו ךבבל לכב תניחב ,ותלועפ לש הנחתו הנחת לכב ,וילע רזג ויפאש

 ופוג תוחוכ אולמ סייגש םושמ אקווד לבא ,ויפואל תונעיהל אלש לוכי אל שיאה

 הימחנ וליפאו ,ןאכ לכה ןאכ ינא םא תניחב ,הענמנ אל ,הכרעמו הכרעמב ושפנו

 .םילשוריב ודי תחאו לבבב ודי תחא לש תילסכודרפה הקולחב דמוע היה אל

 .ד

 התוחיתמ אולמב ,וז הריתסב וימי בור דמע שיאה יכ ,השגדה תבייחמ ןידה תרוש ךא

 ולקהש ךרדכ ,רושיפו הרשפ ינימב ומצע לע לקה אלו ,ולש ותוחיתמ אולמבו הלש

 ןיב הלדבה לש רוגשה חסונב םתלוזו םמצע ולשהש ,םימלש-אלו םיבר םמצע לע

 וריבגה הברדאו ,םתרגיש וחינה אלו ,תילכת איהש הכרעמו יעצמא איהש הכרעמ

 הב שי לכהש תונויצ ןימ איהו ,ופוגל תילכת יעצמאה השענשמ ,תינלוקה התמיענ

 לש הבורקה תישממה םתזוחאכ אלא הקוחרה תינויערה סתזיחאכ אל ןויצ לבא

 עדי אל שיאהש אל .הב ןיא ,וסוניכו ורוזיפמ ותלואג ושוריפ ותלואגש ,םידוהיה-םע

 ןינע אוהו -- ,ומצע חותינ חוכ ול דמעש תועשבו ,םעדי םג סעדי אוה ,היילשה ינימ

 טעמב ,ההכמ הסיסתמו תססותה ותיישע תפונתש ,ותומכ קהבומ סופיטל רידנ

 בצוע-ךרד ריהנה -- ,ומצעב הטוקשו הטקשה ותוננובתה תחונת תא ,הברהב וא

 דבלב אל ול תרהנתמ התיה וז תמא וליפא יכ ,עדי םג עדי לבא ,ותלוזלו ומצעל וז

 הכרעמ לכש ,תינתשמ ולש היפרגויבה התיה אל ,הליחתתכלמ ףא אלא ,דבעידב

 זנוסצ 5066 160ם : רמאש הנומא-דרומ ותוא לש ותדימע תניחב ול התיה ,הב בצינש

 עדי ףא וליא ,רומאל .ןכ-אל לכוא אלו בצינ ינא הפ : ונילהד ,הת6סעפ 83תמ 10ת +

 -ומדה ,תויביסרגורפה ,םזילאקידארה :ותסיפת לש הנשימהו שארה-יווק יכ ,שארמ

 היה אל ,םהל רזגנ ופוסש לרוגכ אלא הליחת יופצה לרוגכ אל םהל דעוי ,תויטרק



 זז הפוסאה יאובמב

 אלש היה לוכי אל ,הנעמלו החורב לועפלו ,סרופגניסלה תינכת דימעהל אלש לוכי

 תא דכללו תוסנל אלש היה לוכי אל ,םייסה תמיב לעמ תוצרמנה ויתועיבת עובתל

 ירפ ויהשמ תוחפ אל ,ותסיפת לש הנשמהו שארה יווק רהש ,וב םיטועימה-שוג

 איה תוינידמה יכ ,תלבוקמה החנהה לש הרואל לועפל תואבה ,ותנחבהו ותניב

 החנהה לש הרואל לועפל םיאבה ,וצפחו ויפא ירפ ויה ,ורצימו ירשפאה לש תונמא

 .ובחרמו ירשפאל רבעמ לש תונמא איה תוינידמה יכ ,תלבוקמ הניאש

 .ה

 תרבתסמ ךכו .ןכש-לכ-אל תילכת ול הבשחנש תיזחב ,ךכ ךרד ול הבשחנש תיזחב םאו

 הטינרבק ,הקוחמ הדימב םיתעו השודג הדימב סיתע ,ותוא התשעש ,ותוללוכ

 סא ,הנחמה תוצקמ ותוא הקחירש ,התוידוחייו התיווהכ ןילופ תודהי לש רחבנה

 תונויצה תוינידמב סא ,(םדיבש הרשפה ךרדו ךייר ןואיל תרובח) הווהה תוינידמב

 ותוא הבריקו ,טועימ ןאכו ןאכ ותוא השעש קוחיר אוהו ,(''תונבל תע'' תרובח)

 ילבמ ,(תיצולחה רעונה תעונת דוחיבו ,תינויצה םילעופה תעונת) הנחמה תוצקל

 תונויצה תגהנהב ןיב ,ונצראב ותלועפב ,בורקמ ותוא וניארש יפכ ,וב ומצע עילביש

 הב םגו ,תוידוחייו תוללוכ ול וגזמנ וליאכ התע ףאש ,הנידמה תגהנהב ןיב ,בושיהו

 בחרמ ורימהב םג ךא ,טולח טעמכ ,טועימ ותוא ושע הלאמ וקוחירו הלאמ ובוריק

 לכב אוה אוה ,וחישו שיאה הנתשנ אל ,דיחי לש העבהה תיוזב סיברה תוטינרבק

 .םידחא םירבדו תחא יפוא-תשקימ ,ולרוג-תורומת

 אלא דיסח תכרעה הניא ,הב יתיסינש יפכ ,שיאה תכרעה יכ ,ריעהל יל הבוחו

 סהיתוכלהב קודא יתויהמ ,ול יתכשמנ אלו ולולסמ-לפכ לע יתקלח יכ ,בירי תכרעה

 תונויצהש ,הווהה-תוינידמב יתיאר םתומכו ,סיקרוק סהרבאו רליש המלש יתובר לש

 אקווד םסהמ לבא ,הדיצב השקה הקזיה היילשה לש הטפשמכש היילשה ,ול המתרנ

 ןושארה יפמ ; סיובנירג לש ונויזחכ ןויזח לש הקיטקלאידה תא ןיבהל יתדמל

 .א לש ותמחלמכ המחלמ לש יעראה-חרוכל ןיבמ אוה םימיה קחרממ יכ ,הדוהש

 יפמ ; וצראב ותלואג לש עבקה-ןוצרל ותנקתהו ינויצה סדאה לש ונוסיחל דנאטש

 צומ ליפנ סא ,שי לודג קוליח ךא ,הסובת ופוס הלוגב ונמויק יכ ,הרוהש ןורחאה

 -טלקמל תוטלמהה ךרד לע הלואגל םילגוסמ אלו היוצמ הניאשו היוצמ חור לכל

 ,הרדיש ונתרדישו המוק ונתמוקשכ ,ונבור וא ונתצק ליפנ וא ,עבק-טלקמ וא יערא

 לע הלואגל םילגוסמ אהנ ,(ףכינ אל ךא רבשנ) 1:8ת687 סמ 8(1106ז תקזחב ונתויהמו

 ,םיובנירג קחצי יטיש ןיב תתרמ וז הייארמ והשמ יכ ,ילע המודו .ונצראל ונתביש ךרד

 .הילותיפו וכרד תא ,רוחאל-הריקס ,רוקסל ואובב

. 

 איהו ,''הלוג ינתיא ןיב'' ,רזש ןמלז ,ונאישנ לש המיאופה תא יתארק בורקמ הז

 הנשימה תרתוכב רמוא רבחמה .וכלומ המלש 'ר ןיבו םייהסור שיא ףסוי 'ר ןיב החיש

 ,היהתש היושע התיהש החיש :רמוא הארוק ךא ,התיה אלש החיש : המיאופה לש

 סימיה צקמש רשפאו .התע םיבורקה סימיב אלא סםסהה םיקוחרה םימיב דבלב אלו

 תחישכ היהת איה לבא ,תאזה החישכ ,תאזה הרישכ אוה םג בותכל ררושמ ררועתי

 תילסכודרפ החישל םידמעומה דחאכו ,תחא שפנב םיסנוכמ םהינשש ,םיביריה

 תא ,הריש ךרד ,ריבסי ,ררושמה ,אוהו .םיובנירג קחצי היהי ,םשארכ אל סא ,תאז

 ונרוד ינב םיכירעמ ריבסהל םילוכישמ רתי בר ,תאזכ החיש לש החרכו התורשפא

 .התע

 .ז

 השולש בוטל ריכזנו .רודה ינב ,ונינפלש רפסב ;וב ורמאש תא וארקי התע-תעלו

 רמושהי' ךינח ,תכל עינצמ שיא ,סיובנירג ןמינב ,ונב -- םמלועל םייתניב ורטפנש

 השמ ,ודימלת ; סתביש ימיב ומאו ויבא ובשי ובש ,לאומש-ןגב צוביק רבח ,ייריעצה

 ונל ודימ רשא ,רבוחל לאומש ,וריקומ ; ותישאר וןיבל וניב הסייפ ותירחאש ,הנס

 .ךליאו ךליא היורזה וטע תבונת לכ לע וניניע החיקפמה תניוצמה היפרגוילביבה

 .םייחה רורצב הרורצ ,םהילע צרענה שיאה תמשנכ םתמשנ היהת

 ןדס בד

 .גיילשת ירשת ,םילשורי





 א

 םיובנירג קחצי





 זמדלוג םוחנ רייד

 םיובנירנ קהפי

 ול רושק יתייה םינשב תורשע ךשמב רשא ,םיובנירג קחצי

 היצקרפה רבחכ ,יטילופה רושימב םגו תמא-תודידיב תישיא

 רתויב םיטלובהו םיינייפואה םישיאה דחא היה ,תילקידארה
 ,םדא רותב ,רפסמ תורוש ול שידקהל ינוצרב .וננמז תודהיב

 -שהו תיטילופה ותומד תא ךירעהל הסנאש ינפל ,ישיא סחימו
 יכנאו אוהש ,דחוימה רודה תודלותב ודמעמ תא ןכ ומכ ,ותעפ
 .ול םיכייש

 רתויב תורוהטהו תומלשומה תויומדה תחא היה ויפוא יפל

 םיטעמש ,וינועיטב בבל-רב ,ונרודב םידוהיה םיגיהנמה תצובקב

 ותוחילש תשוחתב ,תמא תוקבדבו תימצע הברקה רשוכב והומכ

 תוגיהנמב וירבח ןיב ויה םיבר אל .וילע תלטומה ותוירחאו

 טסילאידיא היה אוה .הדימ התואב ולא תונוכתב ונייטצהש ,רודה
 םיגיהנמה ןמ םיבר ריכמ ינא ןיא .רתויב ינוציקהו בוטה ןבומב

 ,החפשמל םתגאד ,תישיאה האנהה תבוטש ,ירודב םידוהיה

 ומכ ךכ לכ םועז ךרע םהל היה ,םייחה תוחונ לע רבדל אלש
 ,וניתודלותב תויוצמה תויסלקה תויומדה ןתואמ היה אוה .ולצא

 רשאו ונמע לש ומויק ךשמה הבר הדימב חטבוה ןתוכזבש

 ואר רשא ,דבלב םילאידיאלו ןויערל ןלעפו ןהייח תא ושידקה

 רשאו ,םעה תירוטסיה לש ןוילע חוכ דיב רישכמכ ןמצע

 -ידעל ולצא התיה ןויערל תונמאנה .וז ךרדב ןהייח תא ובציע

 םידידיל ,םירחא םיגיהנמל ותונמאנ תמועל תטלחומ תופ
 .םמשב לעפש ,םעלו םינומהל וליפאו ,םיבורק

 .תיטילופ תומדו גיהנמכ ויפואו ודועי דוסי התיה תאז ותנוכת

 היגולואידיאל עלקנ רשא ,יתד גיהנמ היה אוה רבד לש ותימאל

 דוחיבו ,םדאב ינייפואה רבדה .תוסרוקיפאו תד-אל לש תיטילופ

 ,םהב ןימאמ אוהש היגולואידיאהו תונויערה וניא ,לודג םדא

 רשא ,יאנק היה וירוענמ .תישפנה ותנוכת הנבמו ויפוא אלא

 םיתעל ,םירוהט םיימואלו םייטילופ תונויערב ,וז תואנקב קבד

 ,וגהנ הרותל םיאנקה לארשי ילודגש םשכ ,םייתד-יטנא ףא
 "אתרק ירוטנ" שיא היה אוהש ,רמול ןתינ .םינשב תואמ ךשמב
 ,תינידמה ותעפותב ,תאזה דוסיה תנוכת .תינויצה תוינידמה לש

 גיהנמכ ויתוערגמו ויתושלוח תא םג ךא ,ותולדג תא הלגמ

 גייס אלל ותוהדזהב יוטיב ידיל רקיעב ואב ויתולוגס .יטילופ

 ותואכ ותוארל הצרש םעה ותוא ,םנמוא ,םחלנ ונעמל םעה םע

 םינומהש ,רבדה עירכה אל וליבשב ,ויניעל רייטצהש לאידיאה

 ץרעגה הגיהנמ םינש הברה ךשמב היהש ףא ,ויתובקעב וכלי
 ליגרה רדגמ אצוי ןומיא ררוע אוה .ןילופ תודהי לש רתויב
 דגנ האור אוה וישעמ לכבש ,ועדי עודי רשא וידיסח להקב

 סחיי אל אוה .אוה ותסיפת יפל םנמוא ,םתבוט תא קר ויניע
 ןוטלישל ןוצרה ול ורסח .תינוציח החלצהלו דמעמל בר ךרע

 םה םייטילופה םיגיהנמה בור לצא רשא .ןוטלישה תאנהו

 רבד ןיא .םתלועפב תונתפאשהו םצרמ םיעבונ ונממש ןיעמה

 -ארה םינפה-רש ותויהבש ,הדבועה ןמ םיובנירגל רתוי יניפואה

 הרטשמהש ,ותונמתהל יאנתכ גיצה ,לארשי-תנידמ לש ןוש

 תחא םויכ לארשי הווהמ ותוכזבו ,םינפה-דרשממ דרופת

 דחוימ הרטשמ-דרשמ הב םייקש ,םלועב תוטעמה תונידמה

 .(לארשי לש התימדתל תיניינע הניחבמ ךכ לכ יוצר וניאש רבד)
 תויהל ותשירד לע דמוע ףאו ןוצרב האור היה םינפדרש לכ

 ןוטלישב הצר אל אוה .חכ-תדמעל סיסבכ ,הרטשמה לע טילש

 ןויתפ לש הלודגה הנכסה תא ,הנוכנה ותשוחתב ,וב הארו הזכ

 תויהב תצקמב חונ אל דימת ומצע שיגרה אוה ,השעמל .ינידמ

 תינויצה תורדתסהה תלהנה רבח רותב ןה ,ודיב ןוטלישה

 הנושארה הלשממב רשכ ,הרצקה ותנוהכ תפוקתב ןהו תימלועה
 .לארשי תנידמ לש

 ראשהל השק ירהש ,היציזופואב קר םצעב היה רשואמ
 םירותיו תושעל ץלאנו ,ןוטלישב זחוא םדא רשאכ ,םחול

 ןיטולחל היה אל הזכ חרוכש ,דבלב וז אל .תורשפל םיכסהלו
 ,םינשה ןתואב .ךכל ןורשכ לכ ףא וגממ רדענש אלא ,וחורל

 ,תילקידארה תינויצה הצובקה ךותב ,אתווצב ותיא יתלעפש
 םערתהל בושו בוש יל ןמדזנ ,דאמ הליעפ ךא הנטק התיהש

 רשאכ ,תחא םעפ .םייטקט םינורמתל ודי-רצוק לע קוחצל וא

 ונדספה ויטעבש ,לעופה דעווה תבישיב ,תיטקט הגגשב לשכנ
 ,ול יתרמא ,תילקידארה העיסה לש הבושח העצהל בורה תא
 -רפס איצוהל וילעש ,הינוריאב תצקמבו זגור ךותמ תצקמב

 יטסירומוה רפס יאדווב היהי הזו תיטילופ הקיטקטל דומיל

 הקיטילופה תא ןיבהל םא .םכילע-םולש ירופס בטיממ רתוי

 ,םיידדה םירותיו ךותמ ןתמו-אשמ וא תורשפ השעמ ,סיסכתכ

 .יאקיטילופ לש ןורשכ לכ רבד לש ותימאל וב רסח היה ירה

 תובהלתהו ץרמ ,חור-ךרוא ול ןתנו קופיס ול םרגש רבדה

 -רצי היה ,יאקיטילופכ ןהו םאונכ ןה ,ליגרה רדגמ םיאצויה

 אלו ונעמל אל ,תימצע הדמע ןעמל המחלמ אל לבא ,ברקה
 ,תונויערו תונורקע ןעמל אלא ,ןתוחילשב לעפש תוצובקה ןעמל
 .םרבד אשונ ומצע שיגרהש

 לע תעדה תא ןתנ אלו ,טסינוטרופא-יטנא לש תומלגתה היה

 לע דימת טעמכ הליטמ הקיטילופהש ,םירותיו תושעל חרוכה

 לש גיהנמ תויהל דלונ אוה .רבד הב גישהל הצורה שיא לכ

 ,תולגה-תודהי םוחתב ,ול רסח היה הזל לבא ,תדמתמ הכפהמ
 יאנידמכ ותימדתב ולא תושלוח .ןוטלישל ץוחנה רישכמה

 ךותב ,ןהב לעפו יח אוהש ,הביבסבו הפוקתב תועירכמ ויה אל

 הבר הכ ןאכמ .20-ה האמה לש הנושארה תיצחמב ,ןילופ תודהי
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 ןילופב ,ינלופה ידוהיה טועימה .ולא תוערגמ תורמל ,ותחלצה

 ,תעדמ אלש חוכב תוימשיטנא קר םיתעל -- תוימשיטנאה תייוור

 תויהל יכהדואלב לוכי היה אל -- תישממו דאמ היולג בורל ךא

 ידוהיה טועימה לוכי רשא לכ .ןילופ תנידמב ןוטלישל ףתוש

 ,םיחרזא רותבו טועימכ ותוכז לע םחלהל היה ,תושעל הזה

 ,תירב ינב רותב וילא םיטועימה ראש תא ךושמל רתויה לכלו

 םינש ךשמב הבר החלצהב תושעל חילצה םיובנירגש רבד

 תוביסנב ,"םיטועימה קולב" תא קתירו דחי דכיל רשאכ ,רפסמ

 -תובישח תעדוג ,ןילופב תודהיה בצמב .ןהל המרג הירוטסיההש

 ,תורשפ לעבל רשאמ םחול-שיאל ,ימואלה טועימה יניעב ,רתי

 .ןסיסכתל רשאמ ןכפהמל

 ,םירחאה םיגלופה --םידוהיה םיגיהנמה תיברמש ,הדבועה

 ןוטליש לש דמעמ-לדב גישהל ושקיבש ,םינויצ-אלו םינויצ

 ,וב טקנ אוהש ,ינידמה וקה תא תוטיהלב וחד ,םהלש טועימל

 ,ומע ךלה וינומהב םעה ,םלוא .תענמנ-יתלבו תנבומ התיה

 ותבוטלש ,ןומהב תובורק םיתעל םייקה שוחב ,ושיגרהש ינפמ

 .םוידםוי לש תונטק תוחלצהמ תונהל רשאמ םחלהל רתוי בושח

 םעפב ריזחהש ,ךכב התיה םיובנירג קחצי לש הלודגה ותחלצה

 ,ןילופ תודהיל הוואגהו ימצעה דובכה שגר תא הנושארה

 .םייוגה יניעב הצמשל הייוזבה ,םינשב תואמ תפדרנהו תאכודמה

 וידיסח לכ לע העיפשה םגיהגמ לש תאז תמחולה ותדימע

 דגנתה ידוהי-אלה ינלופה בורה רשא לככו ,שאר םירהל

 םיעצמאב םיתעל ,םימחר אלל וב םחלנו ותטישלו םיובנירגל

 ימצעה דובכה שגר רתוי בר השענ ןכ ,רתויב םירוהט-אל

 וז ותדימע .םיובנירג לש ותעפשה הלדגו םידוהיה יגומה לש

 ףוסוליפ לש תמסרופמה ותרימא ,"דיחי" לש םצעב התיה

 ותוא המלה "ותעדב דיחי אוהש הז אוה רתויב קזחה" ינמרג

 הלוכי התיה --ותפוקתב רחא ידוהי גיהנמ לכ רשאמ רתוי

 אל חור-זוע לעב היהש ינפמ קר .תמאב ול תיניפוא תויהל

 םוצעה בורה לש תואחמ לש םי דגנ ףקותב דמע רעושי

 דמעש ,הרעסה ךותב רשואמ וליפא היה ףאו ,ינלופה םייסב

 ותוליעפב רתויב םירשואמה ויעגר ויה הלא .דדבל טעמכ הב

 קפס ליטהל --ותקדצב ןימאמ היהש ןמז לכ .תירוביצה

 אוה -- הזכ םחול לש סופיט לש ויפוא יפל הז ןיא ותדמעב

 םיירוטסיהה ויעגר .םצעב רשואמו עוגפ יתלב ומצע שיגרה

 טנמלרפה תמיב לע ודמועב ויה ,םיחכשנ-יתלבה םילודגה

 -תורצעב וא םיינלופה תוגלפמה יגיהנמ םע וחצנתהב ינלופה

 תודהיל ותמגודכ היה אלש ןובירטכ ובצייתהב ,תומוצע םע

 תואמ רחאל ,וללה םידוהיה ינוילימ םהבש ,םיעגר .ןילופ
 םנואגו ימצעה םדובכ תא בוש ושיגרה ,תופידרו יוכד לש םינש

 -אלל תצרמנה ותמחלמ תונשבו ,םיעגרה םתואב .ירוטסיהה

 ומצעל םיובנירג שכר ,ינלופה ידוהיה טועימה תויוכז ןעמל ףרה

 לש אלא דבלב ונרוד לש אל ,תידוהיה הירוטסיהב ומוקמ תא

 .ללכב וניתודלות

 ותעיבתלו ינויצה ןויערל ותמחלמ לש יראה-קלח תא ושידקהב

 יפל ינויצ היה אוה ;וילאמ ןבומ רבד האר ,תידוהי הנידמל

 ,הנידמל דבלב אל ,ושפנ תא אשנ אוה .וז הלימ לש גשומה בטימ

 ,םתנידמב םימעה ראשל תויוכז-הווש םעכ ידוהיה םעה היהי הב

 -- םיבגשנ םיישונא םילאידיא ומשגתי הב הנידמל אלא

 לש יתימאה ןכותה תא ,תדל דגנתמ ותויה לכב ,האר םהב

 דצב דימת ומוקמ אצמנ ךכיפל .תידוהיה תוברתהו הירוטסיהה

 בייחמו דיסח היה .תוינויצה תוגלפמה לש היפרגואיגב לאמשה

 םילעופה תויוכז לע דימתמ רשוי-ץילמ ,ץוביקה לש בהלנ

 תורשפ עדי אל רשא דחא ,לארשי תנידמבו תינויצה העונתב

 ודידל רשא ,תינויצה םינפה תוינידמב ןהו ץוחה תוינידמב ןה

 .םומינימל ךרע הווש םומיסקמה היה

 לש ומכ ,םיובנירג קחצי לש הידגרטה התיה םיוסמ ןבומב

 רשאכ ,אישל העיגה אוהש ,ורודב םיינויצה םיגיהנמה ןמ םיבר
 השדחה הנידמה .לארשי תנידמ תמקה י"ע ינויצה ןויערה םשגתה

 ,הנידמ לש ןיטולחל תרחא תואיצמב ולשחתהש ,הישנאו ,תאזה

 ,ןמסורג .ח ,ןייטשרמוז ר"ד ,סלגטרה ר"ד --הטמל (לאמשל ןימימ) :1946 ,ןודנול ,תינויצה הדיעווב
 הנס .מ ,םיובנירג .י -- הלעמל ;רבליס .ה .א ,תרש .מ ,ןמדלוג .נ -- עצמאב ;ןמרקוצ .א
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 םירותיו םישורד הנידמ גיהנהל ידכ .וגזמל םירז המ הדימב ויה

 ,םילודגה םיילקידארה תונויערה תמשגהב תוצריפ ,םיידימת
 תושקה תוביסנב התדילש ,הנידמב םירומא םירבדה דוחייבו
 תפקומ ,בורקה חרזמה לש תואיצמה ךותבו 20-ה האמה לש

 לש ונמזב רשאו -- המוצע תירפסמה םתופידעש םיברע ינומה
 .םידוהיה תנידמב ריכהל תעדה לע ולעה אל יאדווב םיובנירג

 -זוע לש הנימב תדחוימו הרידנ תבורעת ,שדחה םירבצה רוד

 -- ,תונקתפרה ידיל טעמכ עיגמה ,הנכס תארקל תונוכנו חור
 הבר השוחתו תויגולואידיא ינפב תיעבט הדילסו ,אסיג דח

 היה םיובנירג ורובעש רודה היה אל -- אסיג-ךדיאמ תואיצמל

 דמע ויתונורסחו ויתולעמ לכב .רכומ גיהנמ תויהל לוכי

 תא קיסהל ילבו ךכב הדויש ילבמ ,תילארשיה תוינידמה ילושב

 תויגרט תובזכא ידיל איבה הז רבד ,ךכמ תושקבתמה תונקסמה

 לארשיב םירחובה לש דאמ תקדוצ יתלב תוגהנתהלו וליבשב
 .ויפלכ

 גיצנהכ ילוא ראשיי 20-ה האמה לש תידוהיה הירוטסיהב

 -וטואה רוד ותונכל רשפאש ,רודה לש רתויב רוהטהו קיתווה

 תואמ לש בצמל ץק םישל רמוא רמגש רודה לש ,היצפיצנמא

 טקיבואל וא הירוטסיהה לש טקיבואל היה ונמע ובש ,םינשב

 תא תחקל טילחה הז רוד .ידוהי אלה בורה-ימע תוזירפק לש

 ומב ובצמ תא תונשל אלא ,םיסנל דוע תוכחל אלו ודיב ולרוג

 -והיה םעה ךרדב בגשנ למסל היה אל שיא .ילקידאר ןפואבו וידי

 םיברכ ,ץלאנ היה אוה ךא ,םיובנירגכ םידוהיה תנידמ לא יד

 ,ותוליעפ לש תרתוכה-תלוגכ ,תוארל קפתסהל ,רבעמה רודב

 -קתבו ,הנידמה תמקה -- תאזה ךרדב ןושארה בלשל ועיגה תא

 תורודשו ,תידוהיה הירוטסיהה לש ןואיתנפל סנכיהל הוו
 .תושדח תורטמ לא ךרדה תא וליבוי םיאב



 לוק השמ

 ומע תמחלמ םחולה -םיובנירג קחצי

 וברקתהב ,םיובנירג קחצי ומלועל ךלה םילעפ-ברו םימידעבש

 היה אלש ,םיובנירג יל רמא םייתנש ינפל .וייחל 91-ה תנשל

 םימי ךיראהש ,ויבא יורש היה וב המוד בצמב תומל הצור

 ותלאשמ המייקתנ ,ןכא .הרכהב דוע היהש ילבמ ומלועל קלתסנו

 -לתל רבעשכ ,האלמ הרכהב ודועב רטפנ אוה :םיובנירג לש

 יחש רחאל ,ויצירעמו וידימלת ןיב תויהל ידכ ץוביקהמ ביבא
 .ותחפשמו ונב דיל ,הנש הרשע-םיתש לאומש-ןגב

 לש וידעצ תישאר ימי לא הרוחא ףיקשהל םילוכי ונא םויה
 יגשיהו ויגשיה תא תירוטסיה הביטקפסרפב תוארלו םיובנירג
 ישאר וגגח ,הנש םיעשת םיובנירגל תואלמב .םילודגה ורוד

 אוהה דמעמב .ותופתתשהב הז ךיראת ויצירעמו וידידיו הנידמה
 ,םיובנירג לש וייחב בושחה ךיראתה תא םינייצמ ונא יכ ,יתרמא
 ;ומויסל עיגה ןילופ תודהי לש לודגה ירוטסיהה קרפה רשאכ

 םינשב ףדרנו ןילופב דוע ראשנש ,ןטק םידוהי ץמוק ותואו

 תא שטונ אוה ףא ,ימשיטנאה םזינומוקה ידי-לע תונורחאה
 .ימוידםוי טויסב תויחלו קנחמב םושנל תורשפא רסוחמ ותיב

 .הכרד ףוסל העיגה ןילופ תודהישכ ,ומלועל קלתסנ םיובנירג

 -בר ןויזח ,הז םע דחי םלוא ;יגארטה למסה ןמ הזב שיו

 תודימצל ,תיללכ םג ילואו ,תידוהי הניחבמ אוה יתועמשמ

 תבר הפוקת התיה םיובנירג תפוקת .וללה םיכיראתה ינש ןיבש

 .היילכו ןברוח ףאו םיגשיה ,םיקבאמו תומחלמ ,הרובגו דוה
 : "ןחבמב רודה" ורפסל אובמב ,םיובנירג בתכ ,1950-ב

 םייחה יתמב לע הלעש ,ירודכ רשואמ רוד ךל ןיא"

 ,הלא ונימיל עיגהל הכזו ונלש האמה תישארב ןילופב

 תונברק ולדגו ובר ךכ לכש ,ותומכ ללמוא רוד ךל ןיאו
 -שיהה תבר ,האמה תונש םישימח ךשמב איבהש םימדה

 ,ונמע לש ויתורוד לכב .ןברוחהו לבסה ,תומדקתההו םיג

 ."ותמגוד ואצמת אל הלוגב ותכל םוימ

 הנש םירשע ,םיובנירג לש ותשגרה תא תוצממ ולא תורוש

 -כלממה לש התמשגה תא תוארל הכזש רחאל -- ותריטפ ינפל
 .תידוהיה תוית

 -פב ךנחתנו ,24.11,1879-ב ,השראוב דלונ םיובנירג קחצי
 הטיסרבינואב םיטפשמה תקלחמ תא םייס אוה .קצולפבו קסנול

 -רמ התיה רשאו ויתונש תיברמ תא השע הב ריעה ,השראו לש

 -ליו : ויה תורחאה וייח תונחת .תוגיהנמב ותלודגו ויתומחלמ זכ
 םיובנירג .לאומש-ןגו ביבא-לת ,םילשורי ,זירפ ,גרובסרטפ ,הנ

 םהיתויעב תא יח ,ןילופב לארשי תיב ינומה ןיב ךנחתנו לדג

 עיגה םרפסמש ,םינומהה םע םשנ אוה .םהיתופיאש תא ףאשו

 גיהנמה היהו םהיתומחלמ תא םחל ,םשארב בצייתה ; םינוילימל
 וידומיל תפוקת ,וירוענמ .ןילופב ידוהיה םעה לש רחבנהו רכומה

 תלואגו היחתה תעונת .תונויצל ךשמנ ,קסנולפב היסנמיגב

 .וייח ןכותל התיה םעה

 היחתה תעונת לש תותיוחה יתש

 דצמ :תישעמה תונויצל ךרדה לש םיללוסה ישארמ היה אוה

 -יכבו םיצולח תיילעב ,לארשי-ץראב בושיה ןיינבב קסע דחא

 רתויב יבקעה םחולה היה ,ינש דצמו ; הדובע ידי-לע ץראה שוב
 .הלוגה תוצראב םידוהיה לש תויוכזה יוויש לע המחלמב

 -ניסלה תדיעוב ליעפ ןפואב ופתתשהש םיריצה ןיב היה אוה

 .ןילופב תאז התרות לש םינמאנה הימישגממ היהו ,סרופג

 הנידמל הריתחב ,ימואלה תיבה ןיינבב האר הרטמה רקיע תא
 תוימוימויה תויעבב דימת היה הרועמ תאז םע דחי ; תידוהי
 המחלמה שארב בצייתה אוה .תוצופתב לארשי תיב ינומה לש

 שוביכל לעפ ,תוימשיטנאה דגנו םיימואל םיטועימ תויוכזל

 תידוהי חורב םידליה ךוניחל ,רפס-יתב תיינבל ,תוליהקה

 היחתה חור ,תונויצה קוזיח ןעמל קבאג ןמז ותואו ; תימואל

 .הלוגב םיבשוי לארשי ינומה דוע לכ ,תימואלה

 -יצל רחבנ ,הנושארה םלועה תמחלמ ירחא ,ןילופל רזחשכ

 םיידוהיה םירחבנה םיגיצנה שארב דמעוהו ינלופה םייסה

 םוויג תא רשיי ,ומע תמחלמ תא םחלנ אוה .ינלופה טנמלרפב

 תוללובתהמ ריעצה רודה ןמ רכינ קלח ליצהו םינומהה לש

 הבוהאה התומדל השענ הלא ויקבאמב .דחאכ הנבלו המודא

 השע הפוקת התוא .םייפכ לע שממ אשינ ,ןילופ תודהי לש

 תמחלמ ימיב עגפנש ,ןילופב לארשי תיב םוקיש ןעמל תובר
 .הנושארה םלועה

 תדלומב ןיינבה תדובע תא -- רקיעה תא חכש אל םלועמ ,םרב
 -אתלחתא האר רופלב תרהצהב .ידוהיה םעה לש תירוטסיהה

 לטנ םידוהיה תויוכז לע ןילופב ויקבאמ תרגסמבו ,הלואגד

 הלועפב ,םיירבעה רפסה-יתב תשר ןיינבב רתויב יביטקא קלח
 -ויצה רעונה תועונתו ץולחה דודיעב ,תוימואלה תונרקה ןעמל
 .לארשי-ץראל הילעה קוזיחבו תוינ

 ותיילעל דע תיאמצעה ןילופב ךישמה הלא ויתולועפ תא

 תויראטילטוטהו תוימשיטנאה ורבג ןמז ותוא .1933-ב ,ץראל
 תויוכז לע קבאמב ךישמהל תורשפא לכ הענמנ טעמכו ,ןילופב
 .ידוהיה ימואלה טועימה

 קחצי עיגה ,הירחאל םינשבו ,הינשה םלועה תמחלמ ףוסב

 : הלוגב הווהה תדובעל רשקב רתויב תויגרט תונקסמל םיובנירג

 ויתונקסמ לא .החצרנ ,הברחנ הלוכ ; דוע התיה אל ןילופ תודהי

 ורזחש ,םידוהי םיפלא תואמשכ ,םימיה םתואב דוע עיגה
 : הכותב םיללצכ וכלהתה ,תוצעומה-תירבמ םיטנאירטפרכ
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 לבא ,הפוריא תודהי לש הטילפה תיראשל הרזע לכ"

 .היתוסירה תמקהו הלוגה ינפ שודיח םשל םיצמאמ םוש

 לוע תקירפ םשל םינווכמ תויהל םיכירצ םיצמאמה לכ

 םוקמ ןיאו" .".. .תישפוחה ותדלומב םעה זוכירו תולגה

 ןילופשכ .תורבק-תיבב םדא ינב לש םישדח םייחל

 םיאור הידוהי ידירש ןיא ,היתוסירה ךותמ המק השדחה

 םעל םיפתוש םמצע םישיגרמ םה ןיאו םמצעל םוקמ הב

 ימי ירבד ומתחנ" ."...שדחה ןיינבה תמקהב ינלופה

 ."בישהל ןיאו הירוטסיהה הרזג ךכ .ןילופב ידוהיה םעה

 רבעה תא ורכזש הלא .ולא תורוש תועפוש תוידגרט המכ

 שארב דמע םיובנירג קחצישכ ,ןילופ תודהי לש ראופמה

 תורוש ןתוא וארקי ,םידוהי םינוילימ השולש שארב ,םינומהה

 הלרוג ךותחלמ עתרנ אל ןילופ תודהי גיהנמ .עמדבו תושגרתהב

 ,תוישיא ידי-לע ובתכנ םירבדה .דימתל ןילופ תודהי לש

 ילילצ תא םיריכזמה םירבד ,הלערתה סוכ תעבוקמ התתשש

 ."הכיא'

 םיימואלה םיטועימה שוג

 ראפמ ,ןילופב םידוהיה תויוכז לע םיובנירג לש ותמחלמ ימי תא

 רבודמה .םיקלוחה וילע וברש ,םיזעונה םיינידמה וילעפמ דחא

 'םייס"ה לא תוריחבל םיקהש ,"םיימואלה םיטועימה קולב"'ב

 .הנידמב םיימואלה םיטועימה רתי םע דחיב ,ינלופה טניסהו

 םיטועימ לש םהיתויוכזל ביבסמ המילש הרות זא הנב אוה

 העונתה ישארמ היה הנושארה םלועה תמחלמ רחאלו ,םיימואל

 תונידמ ,עודיכ ,ומקוה לייסרו הזוח תובקעב .הפוריאב תאזה

 -הזוחב רשא ,םיימואל םיטועימ וררוגתה ןכותבש ,תושדח

 ויה הלא םיטועימל .תודחוימ תויוכז םהל וחטבוה םולשה

 ,םיילאירוטירט םיטועימ הלא ויה רקיעב .םיפתושמ םיסרטניא

 טועימה ןכ אל .םתוברתבו םנושלב וטלשו םתמדא לע ובשיש
 .תונוש תוצראב דרופמו רזופמ היהש ,ידוהיה

 ,רזופמה טועימה תויוכז תא חיטבהל שיש ,ןעט םיובנירג

 .םיילאירוטירטה םייומאלה םיטועימה לש םהיתויוכזל המודב

 גואדל הכירצו םימואל-תנידמ איה ןילופש ,היצפצנוק חתיפ אוה

 רשפאל הילע .הכותבש םיטועימה לכל םג --יננלופה םעל דבלמ

 םהיתויוכז יווישל גואדל ,תימואל-תיתוברת הימונוטוא םהל

 תא ףתיש אוה .הנידמב האלמ תופתוש תשגרה םהב חתפלו

 תיזח םיקהו םיימואלה םיטועימה ראש םע ידוהיה טועימה
 .דחפ םגו -- ינלופה םעה ךותב דובכ הררועש ,תפתושמ

 הנוש תצק היה תיאסרגנוקה ןילופב םידוהיה לש םבצמ

 םידוהיה ובשי םש ,היצילאגבו תויחרזמה רפסה-ירעב םבצממ
 היה םבצמו .םיניארקואהו םינלופה ןיב וא םינבלה םיסורה ןיב

 תקדצו "קולב"ל ביבסמ ףירח חוכיו ידיל איבה הז .רתויב ןידע

 תולעהל יאדכ םויכ םלוא ; וכשמנ אל םיטועימה שוג ימי .וכרד
 .ימואל ידוהי גיהנמ לש הלודג הזעה המליגש ,וז השרפ

 "רמשמה לע"--תילקידארה תונויצה

 הישרש .וימי ףוס דעו ותישארמ יממע ינויצ היה םיובנירג

 -לוקב ירוקמה םייוטיב תא ואצמ ,ותונויצ לש םיילאיצוסה
 תינכפהמה העונתה" לא ופרטצהש ,םידוהיה םילעופה לא ארוק

 ."ידוהיה םעה לש

 םיובנירג קחצי עצמאב ,1925 ,השראי ,"רמשמה לע" דעוו
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 הנושארה תסנכה תבישיב םינפה רש רותב ,(ןימימ ןושארה) םיובנירג קחצי

 םלוא .הדובעלו םייחל ידוהיה םעה תא תררועמ תונויצה"

 םיטועימה לכש רחאל אלא םישדחה םייחב ליחתהל לכונ אל

 שגרהו דובכה לע ,הדובעהו םייחה לע ונמעב םיטלושה תועידהו

 1903 תנשב םיובנירג בתכ תאזכ ."יוניש תילכת ונתשי ,ישונאה

 אוה .ונמע רורחיש ןעמל סייגתהל םיידוהיה םילעופל ארקו

 ךרדה .לארשי-ץראב ידוהיה בושיה ןיינבב םיכרע יוניש עבת

 -ופה םע ,םיבשיתמה םע הנמאנ תופתושל ותוא האיבה תאזה

 לש הכפהמה ימישגמ םע ,םיבשומהו םיצוביקה ינוב םע ,םילע
 .לארשי-ץראב םיימואלה םיכרעה

 : הרמא איה .יתוברתו ילאיצוס ןכות תרישע התיה ותונויצ

 : הסרג איה .תימואל-תירבע ,תיתוברתו תילאיצוס תושדחתה

 יעבט .ומדבו ותריציב ,ותדובעב וצרא תא שבוכה ימואל ידוהי

 לש יתימאה יטארקומדה ןכותל דימת םחול היהש ,רבדה

 ,םיימואלה םיכרעה לש האלמ הגיזמל ףאש זאמ .תונויצה

 תונויצה לש הנכות תא וויה םצעבש ,םייתוברתה-םיילאיצוסה

 .היללוחממו הישארמ היהש וז ,תילקידארה

 ינפמ ששח ךותמ ,תידוהיה תונכוסה תבחרה דגנ םחל אוה

 .תינויצה העונתה לש תיממעהו תיטארקומדה התומד שוטשט

 תויתיב-לעבה לש הייארהו קפואה תורצ דגנ בצייתה אוה

 ידוהיה ינוניבה דמעמה תבכש תא םמוקל התצרש ,תינויצה
 .ץוביקה ינובו ץולחה דגנ ןילופב

 ארקו "רמשמה לע" תעיס תא ןגריא םירבח תצובק םע דחי

 ררחשמה הנכתו םייטרקומדה םיינויצה םיכרעה ןעמל המחלמל

 תינויצה תורדתסהב טועימב ראשנ ,התישארב .העונתה לש

 הב עיגה ,םינש המכ ורבעש רחאל םלוא ;ןילופב תיללכה

 תינכפהמה תונויצה יכרע לע תינלופה תונויצה תא ךניחו בורל

 שגפנ םימיה םתואב .לארשיב הדובעה תעונת םע תירבה לעו

 ףותיש דגנ קבאמל םימותר ויה םהינש רשאב ;יקסניטוב'ז םע

 תורבדיההש אלא .טדנמה תלשממ םע ןמצייו םייח לש הלועפה

 -שיג בקע ,םלועמ המשגתה אל םיטסינויזיברהו םילקידארה ןיב

 הדובעה תעונת לא סחיהו םיילאיצוסה םיכרעל הנושה םת

 .ץראב

 *ללפה לגו*לצה הנחמב ותסילק יישָק

 .תאזה הלמה לש בחרה ןבומב ,יסאלק יללכ-ינויצ היה םיובנירג

 לכ םע תידוהיה היחתה תעונת תא תיללכה-תונויצב האר אוה

 תונויצה האטיב ,םצעב .ינכפהמהו יתוברתה ,ילאיצוסה הרשוע

 התיה תיללכה תונויצה .תיללכה ותונויצ תא ולש תילקידארה

 םינויצהו םיטסילאיצוסה םינויצה הנממ ושרפש ,העונת ויניעב
 הבכש וא דחא דמעמ םע קר והדזה אלש הלא וראשנו ,םייתדה
 .םעב תחא

 םיובנירגל לק היה אל ,תונויצב תושבגתהה ךילהת ליחתהשכ

 .ומוקמ תא וב אוצמלו תיללכה-תונויצה הנחמ ךותב טלקיהל

 םינויצה לש תימלועה הדיעוב גוליפהש רחאל --1935-ב קר

 םיקהל הצרש ,ידמעמה ,ינמיה ףגאה ןיב בוקארקב םייללכה

 ףגאה ןיבו ,םידבועה תורדתסה תא גלפלו ולשמ םידבוע ןוגריא

 -לועה תודחאתהה המקוה -- םינושה ויקלח לע םדקתמה ינויצה

 םינויצה תא הכותב הדחיא איה .םייללכה םינויצה לש תימ

 תאו ,לארשי-ץראב םימדקתמה םינויצה תא ,ןמצייו ינמאנ

 םג הילא ופרטצה ."ינויצה-רעונה"ו "ינויצה-דבועה" ישנא

 ךותב וגזמתהש ,וירבחו םיובנירג םע םיילקידארה םינויצה
 .תודחאתהה

 התוויהש ,תיטרקומדה היצקרפל םיובנירג ךייתשה וירוענב

 ,תמדקתמה תינויצה הזיתניסה ינמאנ לש ןושארה ןיערגה תא

 תיתוברתה ,תינחורה ,תינידמה תונויצה גוזימ ןעמל המחל רשא

 .תישעמהו

 רחאל ,לארשי-ץראב םיובנירג בשייתהשכ -- 1933 תנשב

 יתבתכ -- תינויצה הלהנהה רבחכ גארפב סרגנוקב רחבנש

 ויהש ,םהירבחו םיובנירגו ןמצייו יכ ,ןמזה עיגהש "ץראה"ב

 .לארשי-ץראב הושדחי ,"תיטרקומדה היצקרפה" לש הימיקממ
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 םנמאו .הז ןויערב ךמת ,זא "ץראה" ךרוע ,ןוסקילג השמ ר"'ד

 ,םיטרקומדהו םימדקתמה םינויצה תא דכלל םיצמאמ ושענ

 יאצוי םינויצה תא ,םיובנירג םע םיילקידארה םינויצה תא

 ישנא תאו ,טילבנזור סחנפו דלפנמולב טרוק םע הינמרג

 תא שדחלו דחא חוכל -- "ינויצה-דבועה"ו "ינויצה-רעונה"

 .תמדקתמה תונויצה לש התראפת

 םיגיהנמ ויה הלא םישנא יכ ;תולקב הלע אל הזה גוזימה

 ויה אלו ,ויח ןהבש תוצראב תונוש תושיגו תולוכסא לש

 השענ דוחיב .תפתושמ תוגיהנמ וא ,השדח תורמ לבקל םינכומ

 םיובניילק השמ ודימלתל ענכנ םיובנירגש רחאל ,דוחיאה השק

 םינויצה תירבו םייללכה םינויצה תודחאתה תא דכילש ,(הנס)

 תונויצב םדקתמה ףגאה תא לסיחש טעמכ תאז ךרדבו ,םייללכה

 .תיללכה

 .ףרטצה אל "ינויצה-דבועה" .םיובנירגל השלוח ימי הלא ויה

 הילעה" תא ומיקהש ,הינמרג יאצוי םינויצה ץוחבמ וראשנ ןכ

 ,שארב םיובנירג םע ,םילקידארה םינויצה ויה וליא ."השדחה

 -שיב םימדקתמהו םייטרקומדה םינויצה ,הינמרגמ םינויצה ןכו

 דבועה"ו "ינויצה רעונה" לש םיצולחהו םידבועה הנחמו לאר

 ,דחא ןוגריאל ,םישולשה תונש תישארב ,םידכלתמ "ינויצה
 .הנידמב העפשה לעבו לודג הנחמל םויה ויה ירה

 תילרבילה הגלפמה -- ןכמ רחאלו ,תיביסרגורפה הגלפמה קר

 לודגה הנחמה םלוא .לארשיב וז ךרד וכישמה ;תיאמצעה

 אלש ,םיגיהנמ לש "גרטה םבצמל האיבה וז הדבוע .ררופתה

 .דעומ דועב דלונה תא ואר

 --"ינויצה רעונה" תעונת לא סחיה

 ודבתנש תוששח

 ןמיסב ולחה "ינויצה-רעונה" תעונת םע םיובנירג לש ויסחי

 ךותמ -- ןילופב ינויצה-רעונה" םקוהשכ .תונדשחו םיקופקפ לש

 תעפושמ ,הכפהמו הייחת תעונתכ ,תיללכה-תונויצהש הנומא

 הלואגה ייוואמל הבושת ןתיל החכב שיו ,תופיאשבו תונויערב

 םינושארה ןיב םיובנירג היה אל --ריעצה ידוהיה רודה לש

 ינקפס סחיב הליחת סחייתה אוה .והודדועו ודי תא ול ונתנש

 לש הווסומ ןויסנ אלא ןאכ ןיא אמש ששח יכ ;שחרחמל

 ינויצהו ידוהיה רעונה תא קיחרהל תינמיה תידמעמה תונויצה

 רמושה ךרד"ב רמאמ םסריפ 1928-ב .האלמ תיצולח המשגהמ

 תורדתסה תויהל הילעש ,העונתה תא ענכשל הסינ וב ,"ימואלה

 לארשי ץראב הכרד הכישממה רעונ תעונת אלו ,דבלב תיכוניח
 .היתונורקע המישגמו

 בישה ,תאז עיצה המ םוש לע ,םיובנירג תא ולאש רשאכ

 יצולח לש םתיילע רחאלש ,דאמ ששח יכ ,וכרדכ ,בל יוליגב

 םידבוע תורדתסה ץראב םיקהל וסני ,הירגובו תאזה העונתה
 .תיטסילאיצוס-יטנא ,תדרפנ

 רשאכ ,ןכאו .בר ןמז הכשמנ אל וז ותדמע יכ ,רמאיי ותוכזל

 -סהל וסנכנ ,םיצוביק ונב ,ץראל ולע "ינויצה רעונה" יצולח

 ורסאנו ודמע ,הכותב העיס ומיקה ,תיללכה םידבועה תורדת

 -- תיצולח הלועפ לכב ופתתשהו תירבעה הדובעה תרמשמ לע
 -יוליגב .םהב ותכימת תא ךסח אלש םינושארה ןמ םיובנירג היה
 דבועה" ירבחו "ינויצה-רעונה" יצולחש ,זירכה ,וכרדכ ,בל

 שדחל םהיצמאמ יכו ,ויתוששח לעו ויגפ לע וחפט "ינויצה
 .וחילצהש םיזעונ תונויסנ ויה תיללכה תונויצה ינפ תא

 יינויצה-רעונה" ןיב זא ומקרתה תמא-תודידי לש םיסחי

 ,האלמ תוהדזה התיה אל ,םנמא .םיובנירג ןיבו "ינויצה דבועה"ו

 תישארמ תונקפסהש ,הארנ ;הייולג הנבה-יאל עיגה םיתעלו

 הנחמל דהוא ראשנ םיובנירג .ירמגל המת אל ונתעונת תודלות

 הנחמה ךותב ונייה ונאש ןמזב ,תורדתסהלו םילעופה

 *אמ ,וניתופקשה לעו ונכרד לע ונקבאבנ ובו
 .ומצעתא קידצהש קב

 ףוסבל .םיובנירג םע וניסחיב תודיריו תוילע ,אופיא ,ויה

 םג .הנידמה םוק רחאל רבכ היה רבדה .םיכרדה ודרפנ םג

 -וד ןיב םילדבהש ןכתיי .תוהדזה אל םלוא ,הבריק הראשנ זא

 ירקיע יכ ףא ,הלש תא התשע ,תרחא ןושלב םירבדמה ,תור

 .םיהז ויה תינויצה ונתנומא

 היצוירלוקפל קבאמה

 םיידוהיה םייחה לש

 -והיה םייחה לש היצזירלוקסה ןעמל ץימא םחול היה םיובנירג

 -תמחלמ תא ךכב ךישמה אוה .הרשפ אלל יבקע היה .םייד
 ויניעב .םינברה ןוטלשו תדה ילבכ תא קורפל התצרש ,הלכשהה

 עבת אוה .םיקידצהו תונברה ןוטלש דגנ דרמ תונויצה התיה

 ,הייחת תעונתכ ,תונויצה ןיב ; הנידמה ןיבו תדה ןיב דירפהל
 .תד ןיבל

 םע האלמ הנבהל עיגה תידוהיה תונכוסה תלהנהבו שי

 .ןומיימ בייל הדוהי ברה םע םיבוטה ויסחי םיעודי .םייתדה

 ינבר םע ויסחיב בהזה-ליבש תא םימעפל ,אצמ ףא אוה

 וברעתי אל הלא יכ ,החנהה לע ססבתה םתא םכסהה ."הדוגא"ה

 אלש יאנת ךותמ ,םנוצרכ ויחיו הנידמהו תינויצה העונתה ייחב
 .הנידמה יבשות בור לע םנוצר תא תופכל וסני

 ןהל םישרוש ,היצזירלוקסה דעב םיובנירג לש ויתומחלמ

 ,םיינויצ-יטנאה םייברהו םינברה .ןילופב תידוהיה תואיצמב

 םייתדה .תונויצה םהיניעב האטיבש ץקה תקיחד דגנ ויה

 ולביקש רחאל ,הלועפ ותא ופתישו ןילופב ןוטלשה םע ורשפתה

 תויוכז לע ומחל םינויצהש דועב ;תוליהקה לע הטילש ודימ

 ,םעה ייחבו תוליהקב תימינפ היטרקומד לע ,ימואל טועימ לש

 .תילאיצוס-תימואל תושדחתה לעו

 העונתב -- תאז ותמחלמ תא םיובנירג להינ םינשב תורשע

 תכל קיחרה ותפקשהב .הנידמה םוק םע ךכזרחאו ,תינויצה

 אל םיבורקה וירבחל םג .הנידמל הנכס םייתדה ןוטלשב הארו

 'ינויצה-רעוגה" ירבח ףאו ,םייתדו תד ינינעב ותדמע התארנ

 תעיבת רתוי התארנ םהל .התוא ולביק אל "ינויצה-דבועה"ו

 תויתדה תוגלפמהש ,איה תמאה .ןוסקילג .מ רד לש הזיתניסה

 .ויתועד תא וקזיחו ותמחלמ תא םיובנירג לע ולקה לארשיב

 תוגלפמה ןיבו הנידמה יבשות בור ןיב תושגנתה ינפמ ששחה

 ךישמה םיובנירג .הקוחה לע ןוידה תייחדל איבה ,תויתדה

 הלא םגו ויבירי םגו ,דחי םג תוינוציקבו תויבקעב ותמחלמב
 .ותדימע הארמל הצרעה םיאלמ ויה םבלב הצחמל ותא ומיכסהש

 לארשי-ץרא לש קלחב הנידמ דעב

 ךשמב ,םיובנירג םחלנ ,םיילקידארה םינויצה שארב ודמעב

 ר"ד היה ולמסש ,טדנמה תלשממ םע הלועפ-ףותיש דגנ ,םינש

 רחאל .תורשפב תכלל ןמצייו קיחרה ,ותעדל .ןמצייו םייח

 תואל רטפתה ןמצייוושכ ,דליפסאפ לש "ןבלה רפסה" םוסריפ

 ויה ,דלנודקמ ייזמאר םע ןתמו אשמל הדעוה המקוהו האחמ

 .ונימיל ודמעש הלא ןיב ,םשארב םיובנירג םע ,םילקידארה
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 ,תבחרומה תידוהיה תונכוסה תמקה לע טלחוהש רחאל

 .הילא ףרטצהל םילקידארה םג וטילחה ,תורירמב קבאנ הדגנש
 ,ויוטיב אצמ הז וק .תיארחאו תיתכלממ התיה םדצמ היציזופואה

 ,העיצהש ,ליפ לש תיתוכלמה הדעוה תונקסמ םוסריפ רחאל םג

 -ץרא לש קלחב תידוהי הנידמ תמקה ,הנושארה םעפה וז

 .לארשי

 םתרנ םגו וירחאמ דמעו ןמצייוול ודי תא טישוה םיובנירג

 דעב הכרעמה תא להינ זאמ ."הקולחה" תינכת ןעמל המחלמל

 .םיסיסכת אללו תויבקעב ,לארשי-ץרא לש קלחב ,תידוהי הנידמ

 תפוקת הלחה .קיתו םחולו גיהנמ לש ונוזח םשגתנ .הלש

 יעגרו תוטעמ אל תובזכא ,תושדח תומחלמ התיאו הנידמה

 .םיבר רשוא

 הנידמב המשגה ילבח

 -רשכ ,תינמזה הלשממב רבח תויהל םיובנירגל עצוה רשאכ

 ,עודיכ .הז דרשממ הרטשמה תא דירפהל עבת ,ןושארה םינפה

 לש ירקיע קלח הרטשמה יניינע ,םלועב תונידמה בורב םיווהמ

 תנבומ אל םג ילואו -- תנבומ התיה אל םיברל .םינפה דרשמ

 1948 ,םיובנירג קחציו ןמשיפ .ל .י ברה

 לארשי-ץרא לכ תא שורדל םא ,תונויצב רעוס חוכיו זא היה

 ; רשפתהל ךרטצנ רבד לש ופוסבש החנה ךותמ ,תידוהי הנידמכ

 ןורתפכ "הקולח"ה תא עיצהלו בל-יוליגב רבדל ונילעש וא

 יברימ בל-יוליג דעבו תויסיסכתה דגנ היה םיובנירג .ידיחי

 ינפל ,ינויצה לעופה דעוה יבשומב ,םיסרגנוקב .תאז הלאשב

 הנידמה לע קבאנ ,המחלמה ןמזבו הינשה םלועה תמחלמ
 םכרדמ דומלל ונילעש ,ןעט אוה .העיתר אלל י"א לש קלחב

 ,הליחת הנטק הנידמב וקפתסהש ,םינושארה םיאנומשחה לש
 .דיתעב טשפתהל הווקת ךותמ

 תודחואמה תומואה לש תדחוימה הדעוה תונקסמ םוסריפ םע

 תינכתב הלוכ תינויצה העונתה תכימתו לארשי-ץרא יניינעל

 םייוטיב תא ואצמ ולא תושגר .ונממ רשואמ היה אל ,"הקולח''ה
 .הנידמה תמקהל תונכהה ולחהשכ ,אלמה

 םיובנירג היה ,ביבא-לת ןואיזומב ,הנידמה תזרכה םויב

 רוצמה ןמזב .יגיגחה דמעמב ףתתשהל היה לוכי אלו םילשוריב

 .הנידמה ישארמ דחאכ תוירחאב אשנ ,הריבה לע הכרעמהו

 ןושארה םינפה-רשו תינמזה הלשממה רבח תויהל הכז אוה

 הנידמהו ליאוהש ,היה ומעט .םיובנירג לש וז ותשיג --םויה דע

 ידיב ימינפה ןוחטבה ינינע ויהי ירה ,םוריח-בצמב אצמית

 רש לע היהת השעמל תוירחאהש ,ןאכמ .אבצהו ןוחטבה רש

 .המוקמב התיה םיובנירג לש תאז ותשיג םא קפס .ןוחטבה

 תדמועה ,הרטשמה התיה וליאש ,םויה םג הארנ ונתאמ םיברל

 רבדה היה --םינפה דרשממ קלח ,ההובג המר לע ונתנידמב
 .לכל רתוי אירב

 דוסי םיובנירג חינה ,תינמזה הלשממב ותנוהכ תפוקתב

 ,ל"ז סלגטרה .מ .א ,וירוענ דידיו ורבח .הז דרשמב האנ תרוסמל

 רוצמב םיובנירג תויהב דוע םינפה דרשמ להנמל הנמתנ

 ןתג סלגטרהו םיובנירג ןיב הרופה הלועפה ףותיש .םילשורי

 ,תויטרקומדה ,תונושארה תוריחבה וכרענ .תויבויח תואצות

 םויל ויהו ,תוירחאבו רהוטבו דובכב ורבעש ,לארשי תנידמב
 .הנידמה יחרזא לכל גח

 ףא אלא ,רשואו קופיס קר אל ואיבה םיאבה םימיה םלוא
 תוריחבל ולשמ המישר שיגה םיובנירג .תובזכאו תונולשכ

 רחביהל הכז אלו ,הנושארה תסנכה איה ,תננוכמה הפסאל
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 אקוודש ,הרמ הידגרט תאז התיה .לארשי תנידמ לש טנמלרפל

 תובר םינש ומע תא גצייש שיאה ,קיתוה ירטנמלרפה ,אוה

 ופרטצה םגו ,ורחבנ ןמזב ובו רחבנ אל ,ינלופה טנמלרפב

 לש םילודגה הידגנתממ ויהש ,לארשי תדוגא ישנא ,הלשממל

 .ןילופב היחתה תעונת לשו תונויצה

 חתמ ףפורתנש ,האר אוה .םיובנירג לחנ תופסונ תובזכא םג

 תובר םינש רחאל לבסבו תונברקב הצור וניא םעהו תויצולחה

 תימואלה הלואגה םשל הנעג אל םנמאה" .הכרעמב הדימע לש

 -אמב לאש -- + תילאיצוסה הלואגה םשל םירחא ונענש הדימב

 תא אטיב ,זאמ םסריפש םינושה וירמאמב .1950-ב םכסמה ורמ

 ,המקוהש תירבהש ,בשח אוה .בצמה ןמ ותבזכאו ותורירמ אולמ

 ,לארשיב הדובעה תעונת ישאר ןיבו וניב ,םינשב תורשע יגפל

 אוה םלוא .תוריחבב ונולשכ רחאל ףא םדי-לע קרפתת אל
 םייחהמ שרפ זאמ -- תונורחאה וייח תונש םירשע .בזכואו העט

 : תובזכא תואלמ ויה -- לארשיב םיינידמה

 התוא לש אתלחתא אלא הניא םיקהל ונחלצהש הנידמה"

 וניתונברוקבו וניצמאמב םישגהל ונלחתהש ,הלואגה

 לכ לש םכרדכו .הנגהבו המחלמב ,הריציו ןיינב ךותמ

 הלוכי ונתלואג ןיא ,שדח םע ןיינב לש ,המוקתו רורחש

 תא ונרבע אל ןיידעו ,םיבלש םיבלש אלא אובל

 ,וניתוחוכ תא הריבגמ הנידמה םלואו .ןושארה בלשה

 אל הנידמה ילבש ,םילושכמו םיישק תלטבמו תלסחמ

 ןתוא תרצוי איה .םהילע רבגתהל הווקת םוש ונל התיה

 .תואיצמל הכפה וישכעו וננוימדב וניזחש ,תויורשפא

 .הנממ הבגשנ הרטמל יעצמא איהש ורמאת אנ לאו

 ."הב םייח ונאש תאז הפוקתב הרטמה איה !אל

 רועיש אולמבו ותולודג לכב םיובנירג תא ןאכ ףא םיאור ונא

 לשו ולש ירוטסיהה ונובשח תא ותושעב ,תינויצה ותמוק

 ,תובזכאהו םיקופקפה ,תורירמה םימלענ הלא םיעגרב .ורוד

 תא ולהינש הלאמ דחאכ ,םיחצנמה דחאכ בוש ונל הארנ אוהו

 הנידמה םוקת םנמזב דועש ומלח אל ילואו ,הזה רודב םעה

 : ימיטפוא היה אוה .הידסימ ןיב ויהי םהו

 ונומיקהש הנידמה ךא ,תונברקה ובריו לבסה לדגי דוע"

 םוקת הרובג יצמאמ ךותמ .ונמע ייחב הדוזיפא היהת אל

 ,התישארב תאז הארש ,ירוד רשואמ המו .דעו םלועל ונל

 ,םתווהתהב חישמה תומי תא ,הלואגד-אתלחתא הארש

 השעמלו תישארב השעמל ףוס ןיאו םתריצי תישארב

 ."םימעה ייחבו עבטב הריצי

 היה יאכז .ולא תורושב ויוטיב תא אצמש רשואל דוסי שי

 תויהל ,רורחישו הלואגל ומע תומחלמ תא םחולה ,םיובנירג

 תונוחצנהש יאדו ,לודגה ונובשחב ; ויתונוחצנבו ויגשהב רשואמ

 ,דוע םוקת אלו הנניא ןילופ תודהי .תונולשכה ןמ םיבורמ ויה

 .תמייק לארשי תנידמ םלוא

 ...םידיספח לש םברו-תמחול תומד

 ץרוק אוה .ורוד לש םיטלובה םישיאה דחא היה םיובנירג קחצי

 תומד היה םיובנירג .םעב םיגיהנמ םימק ונממ רמוח ותואמ

 ורוד לע המתוח תא העיבטהש ,תמחולו תקצומ תיאמצע

 ;וירחא םיכלוה ובורו ומע תומחלמ תא םחל אוה .ותפוקתו

 ויתולוגס וב וגזמתנ .וידגנתמ הנחמ םג לודג היה ןמז ותוא ךא
 בהא ,םיינויצ-יטנאה םייברב םחלש ,אוה .םידיסח לש יבר לש

 ויכמותב ,וידימלתב גוהנל ליגר היהו "יבר" לש גשומה תא

 ,תוינויצו תוידוהי --תוכלה קספ אוה .םידיסחבכ ,וידידיבו

 ינויצה הנחמה המד םעפ אלו --תויתרבחו תויתד ,תוינידמ
 .הלודג תידיסח רצחכ וביבס

 .ולש יברה ויניעב היה ,ץרפ .ל .י עדונה ידוהיה רפוסה

 התיה ץרפ .ל .יל ."רודה ינפ" ורפסב וילע בתוכ אוה ךכ

 רואמה תא ול הליג אוה :םיובנירג לע דואמ הלודג העפשה

 תיתדה תודהיהמ קוחר היהש ,םיובנירג .תודיסחבש יפויה תאו

 לשו יפוי לש הז שדח םלוע עתפל ריכה ,םייברה תורצחמו

 לודג "יבר" לש ותומד תא וננורכזב םילעמ וננה התע .דוה
 .ידוהיה םעבו תינויצה העונתב בושחו

 -יצה ותוליעפ המצמטצה ,הנושארה תסנכל תוריחבה רחאל

 .תיתורפסהו תיאנותעה ותוליעפ הלחהו םיובנירג לש תירוב

 .הבר תוררועתה ךותמו הדמתהב ,ץרמב הב ךישמה אוה

 ותואב .לצרה לש ןמאנ דימלת ,ינידמ ינויצ היה םיובנירג

 תינידמה תוליעפה .םעה-דחא לש ודימלתכ םג ומצע האר ןמז

 ןילופב דמעשכ .תינומרהו הבולש דימת ולצא התיה תיתוברתהו

 1949 ,יששה ינויצה סוניכב (ןימימ יעיברה) םיובנירג קחצי
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 ריכהל עבת ,םיידוהיה רפסה-יתב תויוכזל םימחולה שארב

 היה ןמז ותואב לבא ; שידיאו תירבע תונושלה לש ןהיתויוכזב

 ,םייממעה רפסה-יתב ינובמ דחאו "תוברת" תורדתסה ישארמ םג

 .םיירבעה םירנמיסהו םיינוכיתה
 ויתוחוכמ ןתנ ,םילשוריב תינויצה הלהנהב רבח היהשכ

 שאר-בשויו ,וינובמו וימיקממ היהש ,"קילאיב דסומ"ל ונמזמו

 תלהנהב וידיקפתמ ותשירפ דעו 1935-ב ותמקה זאמ ולש

 יאנותעו ןוירוטסיה ,רפוס ,ינידמ םחול היה םיובנירג .תונכוסה

 ילארגטניא ינויצ היה ןכ לע יכ ; תוינוגברה תא עדי אוה .דחאכ

 .הז גשומ לש ותועמשמ אולמב

 .יטארקומדה ינויצה הנחמב דימת אצמנ םיובנירג קחצי

 ותודגנתה .תואבגו תופיקת לש יוליג לכ דגנכ דימת אצי אוה

 העיגפ ששחמ איה ףא העבנ ,תידוהיה תונכוסה תבחרהל
 תיטארקומדה היצקרפה םע הנמנ אוה .תינויצה היטארקומדב

 תורדתסהה לש היצזיטארקומד לצרהמ העבתש ,הבושחהו הנטקה

 .הכותב תיתוברת תוליעפו תינויצה

 תכיפהל םחל ,ןילופב "רמשמה לע" תעיס שארב ודמעב

 ידוהיה רעונה תא ברקתש ,תיממע העונתל תינויצה העונתה

 לא ,םייממעה םיגוחה תא ,"ןטקה םדאה" תא ,םיטנדוטסה תא

 תורדתסהב םילאקידארה תעיס שארב דמעשכ .תינויצה העונתה

 ,םיינויצה םיסרגנוקב ויתוכרעמ תא להינו תימלועה תינויצה

 וקבאמ היה ,םירחא םיטלוב םישיאו ןמדלוג םוחנ םע דחיב

 תבחרה דגנ ,טדנמה תלשממ םע תורשפ דגנ רקיעב ןווכמ

 דבועהו יצולחה הנחמה םע תירבה דעבו תידוהיה תונכוסה

 .לארשי-ץראבו העונתב

 ןיבו םילאקידארה ןיב תועד תוברקתה התארנש ,הפוקת התיה

 עיגה אל תירב ידיל לבא .ןמצייו דגנ קבאמב םיטסינויזיברה

 ולביק הכרעמה םותב לבא ,םחליהל וביטיה םילקידארה .םלועל

 תירב ילעבו םיפתוש םמצע תא ואר םה .בורה ןיד תא םהילע

 תורדתסהה לש התומילשל םיארחאו העונתה יקלח רתי לש

 ושרפש ,םיטסינויזיברה ןכ אל ."ךרדב הנידמה" -- ,תינויצה

 תורדתסה תאו תימלועה תינויצה תורדתסהה תא רובשל וצרו

 .תיללכה םידבועה

 היצילאוק המקוה ,1933-ב ,גארפב יגארטה ינויצה סרגנוקב

 ינויצ לע ,תונויצב םילעופה תוגלפמ לע הנעשנש ,תמצמוצמ

 תאז היצילאוק ."ינויצה רעונה"'ו םילאקידארה לעו םימדקתמה 'א
 איה .תואישנל ןמצייו תא ,1935-ב ,ןרצולב סרגנוקב ,הריזחה

 "םייללכה םינויצה" לש םפוריצ ידיזלע ךכ-רחא הבחרוה

 םיובנירגש ,גארפב סרגנוק ותואב .תינויצה הלהנהל "יחזרמה"ו

 לש ןתעפשהו ןחוכ תיילע הלחה ,תינויצה הלהנהל וב סנכנ

 םילאקידארהו םימדקתמ םינויצ לשו דחא דצמ םילעופ תוגלפמ

 ,הנש 15 ךשמב דמעמ הקיזחהש ,תאזה תירבה .ינש דצמ
 .לארשי-ץראב תיאמצע תידוהי הנידמל הפוסב האיבה

 תודבועה תא הצימ אלש תיש ירמ
 םעטמ ,חייישת תנשב עיפוהש ,"רודה ינפ" ורפסל המדקהב

 : םיובנירג בתוכ ,םילשוריב תינויצה הירפסה

 םירבח ,םירומ לע תוסמ לש) הז סוניכב יתקסע אל"

 הבש ,ייח תפוקתבו היסורו ןילופ ישנאב אלא ,(םידידיו

 -וקתה האב הירחא .יתעפשהו ילעופ אישל עיגהל יתיכז

 -בדמשכ .הדיריה ףאו הדימעה התאו תילארשיצראה הפ

 'ןילופ תודהי לש הגיהנמ" : רמול םיליגר ,ץראב ילע םיר

 -קספ אוהו .לארשי-ץראב יתוליעפ לע הקיתשב םירבועו

 ךשמב תינויצה הלהנהה תדובעב יתופתתשה לע רמ ןיד

 הלשממב -- המ ןמז ,ךכד-רחאו ,קבאמו הריצי תונש זי

 בצמהש ,תימלועה תינויצה העונתב ילרוג והז .תינמזה

 ."הב עבוקה אוה לארשי-ץראב

 לש םוכיס ןיעמ וב שיש ,םיובנירג קחצי לש הז וחיש ירמ

 .תודבועה תא הצימ אלו קדוצ היה אל ,רתויב יגארט שפנ-ןובשח

 -נירג ןיב תירבה לע הנעשנש -- תינויצ הלהנה התוא אלמלא

 וניה םא עדוי ימ--ץראב הדובעה תעונת יגיהנמו םיוב

 ,תוינויצה תולהנהה .תדלומב תירבע תואמצעל ,1948-ב ,םיעיגמ
 ,ןוירוג-ןב דוד תושארב ,1948 דעו 1933-מ םינשה ךשמב

 .תואמצעה תארקל ץראב ירבעה בושיה תא ורישכה

 הנכה תונש ;תילכלכ תוססבתהו הילע תונש ויה ולא

 קבאמ תונש ;םייתכלממהו םיימואלה םירישכמה לש שוביגו

 םיובנירגו .תולודג הלצה תולועפ תונש ;"ןבלה רפס"ה דגנ

 תוינויצה תויומדה תחאכ ,וללה םיעצבימה לכב אלמ ףתוש היה

 .הפוקת התואב תוטלובה

 רחאל .הדובעהו הילעה תקלחמ שארב הליחת דמע אוה

 שאר לש דמעמב ראשנ אוהו םיינשל תאז הקלחמ הקלחתנ ןכמ

 ,יביטקורטסנוקה חטשב תובר השע ןמז ותוא .הדובעה תקלחמ

 תמקה ידי-לע ,הבשומב תירבעה הדובעה תוססבתהל רוזעל ידכ

 גאד אוה .םיצוביקל תונחמו רזע-יקשמל תונרק ,םילעופל םיתב

 ,תירבע הדובע דבעש ,ןסדרפל ףא אלא דבלב לעופל קר אל

 "תואלקחל רצוא"ה תא םיקהו "םיימואלה םיאלקחה" תא דדוע

 .ל'ז יקציבוכו'ז-ףקיז לאומש לש ותלהנהב

 לש ןוחצנ .תירבע הדובעל לודג קבאמ לש םינש ויה ולא

 .תונויצה לש הנוחצנ היה ,תירבעה הדובעה ןורקע

 .תירבע הדובע ןעמל דבלב רובידב קפתסה אל םיובנירג

 ,תיביטקורטסנוק הניחבמ ,תובר השע ,הדובעה תקלחמ שארכ

 ,הדובעה תקלחמ שארכ ; תאז קר אלו .הזה קבאמה לש ותחלצהל

 ןיב ךוויתה דיקפת תריצי ידי-לע הדובעה יסחי רדסהל רסמתה

 ץיבוניבר ףסוי ,ןמאנה ורזועש םשכ .הדובעה ינתונו םילעופה

 היה ךכ ,תירבעה הדובעה ןעמל הלועפב הייחה חורה היה ,ל"ז

 .הדובעה יסחיב לופיטל ורזוע ל"ז םייהטרו םהרבא

 תקולחל תויללכה הדובעה תוכשל ומקוה הפוקת התואב

 לשו הגלפמו הגלפמ לכ לש תודרפנה תוכשלה ולטבתנו הדובע

 תקולח לש היצזיטילופידל בושח דעצ הז היה .ןוגראו ןוגרא לכ

 לש ןושאר שאר-בשוי היהש --וללה םירוטה בתוכ .הדובעה

 לש יגיגחה דמעמה תא רכוז -- תויללכה הדובעה תוכשל זכרמ

 םיובנירג ידי-לע ומקוהש ,הלאה הדובעה תוכשל תחיתפ

 -נירג .םילעופה ינוגרא רתי לכ ףותישב ,תיללכה תורדתסההו

 תורדתסהה ןיבש םיסחיב ץקועה תא תוהקהל לדתשה םיוב

 .םינוש םילעופ ינוגראו הדובע ינתונ ,םידבועה לש תיללכה

 רסוח לש בצמ ררתשהש העש -- הינשה םלועה תמחלמ ימיב

 ףותישב ,תורדתסהה י"ע הדובעה הדפמ" םקוהו ץראב הדובע

 הדפמה" םג םקוי יכ םיובנירג גאד -- תונכוסהו ימואלה דעוה

 .םיריעזה םירחוסה ןיבמ הסנרפ ירסוחמל רוזעל ידכ ,"יחרזאה

 םלוא ,ינוניבה דמעמה םשב ההובג ההובג ורבידש םיבר ויה

 תישממ היישע תושעל לדתשה ,תינויצ תונמאנ ךותמ ,םיובנירג

 .ולא תויממע תובכש ןעמל

 םימרוגה ןיב תיב-םולש ןעמלו הלפעהה ןעמל השע אוה

 םכסהב קלח ול היה .הלעפהה ןוגראב וקסעש ,םינושה םייצולחה
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 ודימלת דמעוה השארבש ,"הנגה"ה תדקפמ הנבימ לע גשוהש

 המחלמה הצרפשכ .(םיובניילק) הנס השמ ר"ד ,םהה םימיב

 שארב םיובנירג דמעוה ,האושה ימי ואבו הינשה תימלועה

 "הלצהה דעו" תופתושב .הפוריא תודהי תלצהל "הלצהה דעו"

 םיעצבימה םהה םימיב ועצוב ,תונכוסה לש תינידמה הקלחמהו

 הקירמא תודהי םע םירשקב דמע אוה .הלצהו הנגה לש םיבושחה

 םותרל היה רשפאש ,םיידוהי-אלהו םיידוהיה םינוגראה לכ םעו

 .הדמשהמ הלצה ןעמל םיצרמנ םישעמ עבתו ,תאז המישמל

 -רבימ ,הלצהה-דעו שאר-בשויכ ,םיובנירג חלש ןמז ותואב

 ןוטסניו לאו ןילאטס לשרמה לא ,טלווזור אישנה לא םיק

 הדמשהה-תונחמ תא ץיצפהל עיגפמב םהמ שרדו ,לי'צר'צ

 לכבו ,חבטל תלבומ הפוריא תודהי תא האר אוה .םיזאגה-יאתו
 .ליצהל ידכ לכה תושעל שקיב ובל

 ,יהלצהה דעו"ב תינויצהו תידוהיה תודחאה תא םייקש םשכו

 עונמל ,תינויצה הלהנהה רבח ותויהב ,ותלוכי בטימב לדתשה ןכ

 תוישרפ .י"חלו ל"'צא ינוגרא ןיבו "הנגה"ה ןיב םיחא-תמחלמ

 דאמ ףירח קבאמב וול ,יבמופב ןהילע עדונ טעמ ךאש ,הלא

 .םצמוצמה ינויצה לעופה דעובו תינויצה הלהנהב

 לש תערכמה הפוקתל םיברקתמ ונאש ,עדיו שיגרה אוה

 הצרו ,ץראהמ ואצי םיטירבה רשאכ ,ונתואמצע לע המחלמ

 תדחואמה תידוהיה תיזחה לעו בושיה לש ותומילש לע רומשל
 ןיב םימד תוכיפש עונמל ידכ ודיב רשא לכ השע אוה .וכותב

 .םידוהיל םידוהי

 "םעה תצעומ" תמקה לע טילחה ינויצה לעופה דעוהשכ

 ראשנ ,"םעה תלהנמ" רבחל היה םיובנירגו ,"םעה תלהנמ"ו

 ןיקבוד .א םע דחי --יארחאה הלהנהה רבח היהו םילשוריב אוה

 ימיב תידוהיה תונכוסה תלועפ ךשמהל -- הלא םירוט בתוכו

 .םילשורידרוצמ

 ,הלשממה רבח היה אוה .םיובנירגל םישק םימי הלא ויה

 אוה .היתובישיב ףתתשהל ,רוצמה בקע ,היה לוכי אל םלוא

 ותוליעפ לעו תיבה לע ,תינויצה הלהנהה דמעמ לע רמש

 .תודמעב ויהו וסייגתנ םידבועה בור יכ ; תילמינימה

 םיובנירגו ,לחר-תמר לע הנגהב ונב לפנ םימיה םתואב

 תיבל ותרידמ םוי םוי אובל ישפנ טקשבו הרובגב ךישמה

 ,תינמזה הנידמה תצעומ ירבח תא זא וביבס זכיר אוה .תודסומה

 -וריב וראשנש ,ימואלה דעוה תלהנהו תינויצה הלהנהה ירבח

 םיובנירג רבע "הגופה"'ה ןמזב קר .רוצמה תפוקת לכ םילש

 לש ןושארה םינפה רשכ ודיקפת תא אלמל לחהו ביבא-לתל

 .לארשי תנידמ

 שעמ ריבכ שיא

 1933-ב ץראל ותיילע זאמ ,םילשוריב םיובנירג יח הנש 5
 ןכמ רחאלו ,ביבא-לתב םינש 10 ; 1948-ב הנידמה תמקה דעו

 ןימינב ונב תבריקב תויהל ןורמושב לאומש-ןג ץוביקל רבע

 רפכ אצמנ ,יח וב ץוביקהמ קוחר אל ,ןורמושב .ותחפשמו

 לאיחי ידי לע םקוהש ,ומש תא אשונה קחצי-ינולא רעונה

 רתויב םיפיהו םיחרופהמ אוה הז רעונ רפכ .וירבחו ל"'ז ףירח
 םיספותה םיחרזא יפלא לדיג ,1949-ב ,ותמקה זאמו ,ונתנידמב

 רושק היה םיובנירג .ונייח יחטש לכבו ונתנידמב בושח םוקמ

 .הזה רעונה רפכל דאמ

 ותביתכב ךישמהו קחצי-ינולא לע ףיקשה לאומש-ןג תומדשמ

 -תנידמ לש הגושגשו התוחתפתה תא האר אוה .םיטקשה וייחבו

 םימלוע תוחונמל אבוה םיובנירג .היתונוחצנו היתומחלמ ,לארשי

 .וינפל םינש המלועל הכלהש ,ותיער דיל לאומש-ןגב

 ותוישיאמ הארשה לבקל וכזש הלא לכו ,וידימלתו ויצירעמ

 תא םבלב ואשי ,קחצי-ינולא ישנאו ץוביקה ירבח ,הריבכה
 םיובנירג תדגא םקרתת הביבסמו םיובנירג קחצי לש ותומד

 ,קפס ןיא .התמקהו הנידמה לע קבאמה יקרפ םע ההז איהש

 -מצעה לארשי תנידמ לש הידסייממ דחא היה םיובנירג קחציש

 ,התמקהל םיאנתה תאו עקרקה תא רישכהל ידכ השע אוה .תיא

 רקיעבו ,ל"וחב תימלועה תינויצה העונתב םינשב תורשע ךשמב

 דחא היהש ,תינויצה הלהנהבו בושיב ,ןכמ רחאלו ; הינלופב

 דע ,תועבוקהו תוילרוגה םינשה 15 ךשמב םיטלובה הירבחמ

 .הנידמה תמקה לע הזרכהה

 ודמעש ,שעמה יריבכ םישיאה דחא היה םיובנירג קחצי

 -נהב םכרד תא ושעו תאזה האמה תישארמ ידוהיה םעה שארב

 .תיתכלממ תואמצעל ותנכהבו ומויק לע תומחלמב ,םעה תגה

 ותומד .תידוסיו הקומע תירוטסיה השוחת לעב היה םיובנירג

 תויתכלממה שודיחו ידוהיה םעה תודלותב תיחצנ ראשית

 .תילארשיה

 אוהש םיכרעה יכ .רוד ךנחל רשפא םיובנירג לש ותומד לע

 בטימ לש האלפנו הלענ הזיתניס ויה ,םתוא למיסו םהב ןימאה

 אוה .האג ימואל ידוהי היה אוה .תושונאהו תודהיה יכרע

 דמלת ,תורחא תונידממ הבוט היהת לארשי תנידמ יכ ,ןימאה

 םעה םע תופתושבו ,םירחא םימע לש םהיתואיגשמ חקלה תא

 הירוטסיהה לש התויחצנו הכשמה תא חיטבת הלוגב ידוהיה

 .תידוהיה



 הנס השמ

 תידוהיה הייחתה יאנק

 קחצי רשא ,ןושארה ינויצה גוחה לש ומש היה הז -- "הייחתה"

 "הייחתה' .השראווב ריעצ טנדוטסכ וידסיימ םע הנמנ םיובנירג

 ,השראווב לודגה יממעה ינויצה ןוגראה לש ומש היה הזו --

 םינמאנהו םיבורקה וירבחו וידימלת רוד תונש ירחא ומיקהש

 תועבוק תודוקנ יתש ,עודיכ .םיירקמ הלא תומש ינש ןיא .רתויב

 תימואלה הייחתה תעונתכ תונויצה תא שפת םיובנירג קחצי .וק
 םחולכ הירוטסיהב םשריי אוהו ,ידוהיה םעה לש תילאיצוסהו
 .תידוהיה הייחתה לש ראופמ למסכ ,לוגד גיהנמכ ,יאנק

 הביבסהו הפוקתה תעפשה
 .םוקמל ץוחמ שחרתמ וניא תישונאה הרבחבו עבטב רבד םוש
 -וקתב םיררושה םיאנתה ידי-לע תבצועמ םדא לש ותוישיא םג
 -נירג קחצי .יחו דלונ אוה הב הביבסב ,יחו דלונ אוה הב הפ
 לש התגיסנ תריואב ,קסנולפ הרייעב ותודלי תא הליב םיוב

 ןילופ תורייעהמ תחאב ,הלכשהה לש התרידחו תודיסחה
 תישארב ודקפש םימורגופה ץורפב ,תיראצה היסורל תדבעושמה
 היילעה םרטב ,היסור ידוהי תא תמדוקה האמה לש 80-ה תונש
 -- קצולפ ךלפה ריעל רבע אוה .ו"ליב ישנא לש הנושארה

 תוימואל תועונת יתש םע שגפנ ,זא ,םשו היסנמגב דומלל

 םעה לש תינידמה העונתה םע :םינוש םימע ינש לש תונוש

 תוררועתהה תעונת םעו םירז לועמ רורחשל הרתחש ינלופה

 ,לצרה לש םשורה-תבר ותעפוה םע ,ידוהיה םעה לש תימואלה

 לש התאלעה םע ,לזבב ןושארה ינויצה סרגנוקה תרושב םע

 ןויצ-תבישל תרתוחה תיביטקא תיטילופ העונתל ןויצ-תביח

 -פהמה העונתה התאג ןמז ותואב .תידוהיה הנידמה תמוקתלו

 רורחשל ,רטשמה יונישל ,םזיראצה רוגימל תיסור-ללכה תינכ

 -ינר'צ ,ןצרה תארשהב ,תיטרקומד הכפהמ תעונת -- םילמעה

 הכפהמה תעונת הפעתסה הנממ רשא ,בובולורבודו יקסבש

 לש םהיתועפשה .ןינלו בונכילפ תארשהב ,תיטסילאיצוסה

 םיובנירג קחצי לע וללה םיילאיצוסהו םיימואלה םימרזה לכ

 -- השראו תטיסרבינואב וידומל תונשב ורבגתה דוע ריעצה

 ,םיובנירג רבע רשאכו .וגזומ ,וקקוז ,וננוס םג ךא ,ורבגתה

 תוליעפ םשל דרגורטפל ןכ-ירחאו אנליוול ,וידומיל םות ירחא

 ינויצכ תבצועמ תינידמ-תינויערה ותומד רבכ התיה ,תירוביצ
 .ילאיצוס לאקידארכ ,ינכפהמ טארקומדכ ,יאנק

 (ןימימ יעיברה) םיובנירג קחצי .1932 ,השראווב "'היחתה" לש יזכרמה דעווה ירבח



 היסורב תינויצה תורדתסהה" יכ ,ותעד הוויח רשא ,םיובנירג

 קחצי

 "הנידמה ןיבו תדה ןיב הדרפה" םוקמב ;"יראטנמלרפ רטשמ"

 הדמע הדיעווה זכרמב . (1906) סרופגנ
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 ה תורדתס
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 ימואל תיב תמ
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 -אצוי אלל רוציי
 קיחת םע ףורצב תות

 ןיבו תדה ןיב תדרפ ה ןמ
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 רטשמ

 לדבה
 קומדל .ץירע רטשמ ותוא יפדרנ םידו הי

 םתשירדל םלש בלב תפרטצמ

 היצזיטר

 הה תא יגול
 ה קבאמה . םלועב

 ה תור

 ה תורדתסהה" ןירשימב הי ה יראצה רטשמה דגנ ינכפהמ

 ה ןיב רמאנ

 היסורב תינויצ

 דתס

 ,היסורב 1905 תנ

 ה ץוב קה לש תינויצ

 התועמשמו--סרופגניסל

 רבשמ דקפ
 רתויב לודגה ידו הי

 ה -ואידיא

 ה

 התגש

 ה םיבשות

 הב ,הטלח

 ה םוכיסב

 . ראש

. 

 ה תינכת

 + ''םידוהי ש לש הכפהמה ץורפב

 היתויוכז לע יטילופ קבאממ

 תעצה םיובנירג שיג ה ותאצר

 לש תוימואל ה ם הענמ הב

 . לאמשל ןימימ ,השראוו תטיסרבינואב םידידי תצוב ק

 12 ,ןמצייו גילז , רגורק השמ ,הטיוול ןואיל ,םיובנירג קחצי ,טורשריק ןאי .
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 תינכת" הצרפ לכה-ךסב ,םלוא ."תותדה ןויווש" הטלחהב רמאנ

 היגולואידיאה תמוחב ץרפ םיובנירג תמזויב "סרופגניסלה

 ןיקשיסוא לש ושרדמ-תיבמ "הלוגה יללוש" לש תינרמשה

 -רכה המלשה וז התיה .(סרופגניסלה תדיעוומ ,בגא ,רדענש)

 תלועפ" :(1897) םינש עשת ינפלמ "לזב תינכת"ל תית

 -רזאה םייחב -- םיכרצה יולמו תויוכזה תחטבה ןעמל "הווהה

 םידוהיה לש -- םייתוברתה ,םיילאיצוסה | ,םיימואלה | ,םייח

 ןעמל הלועפה תא תינויצה העונתב םילשהל האב ,תוצופתב

 -ניסלהב םיובנירג לש והשעמ .םוקל הדיתעה םידוהיה-תנידמ

 לעב השעמ אלא ,דבלב תפלוח העשל השעמ היה אל סרופג

 רמגבש הרקמ הז ןיא ירה .תירוטסיה תיגולואידיא תועמשמ

 קפתסהל תינויצה העונתה הלכי אל הנושארה םלועה-תמחלמ

 תיבל ידוהיה םעה תוכז לש ימואלניב רושיא ןעמל הכרעמב

 דעו" אלא ,(רופלב תרהצה יפ-לע) לארשי-ץראב ימואל

 תחטבהל םג לעפ התמזויב םקוהש "תוידוהיה תוחלשמה

 -הזוחב םיידוהיה םיטועימה לש תוימואלהו תויחרזאה תויוכזה

 םלועה-תמחלמ סורפבש הרקמ הז ןיאו .("ןטקה") לייסרו

 תינויצה העונתה הלכי אל ,ןוטלשל רלטיה תולע רחאל ,היינשה

 -שי-ץראל םידוהי לש היילעה תבחרה ןעמל הכרעמב קפתסהל

 תמועל תעווזמ תיגארט הדימב תמצמוצמ התיהש) לאר

 הדי הנתנ אלא ,(הפוריאמ האיציל םיקחדנה םידוהיה רפסמ

 הכרעמ לוהינ םשל ימלועה ידוהיה סרגנוקה לש ותמקהל

 1924 ,םיובנירג קחצי

 תורעתסה ינפמ תוצופתה ידוהי לע הנגה םשלו םזירלטיהה דגנ

 .יצאנה ןוטלשה םוחתל ץוחמ ףא תוימשיטנאה

 רבשמ וא הנפמ לש םינוש םינמזב יכ ,אופיא ,םיאור וננה

 הלש תילארשיצראה המרגורפה תא םילשהל תונויצה הצלאנ

 תובקעב תכלל ,רמולכ ,תוצופתב "הווה-תלועפ" לש המרגורפב

 תיצחמל תידוהיה הנידמה ברקתהב ,תעכ ףא ."סרופגניסלה"
 תקיז לש תישעמהו תינויעה היעבה הפירחמ ,הנוניכ לש לבויה

 ךילהת איה ןויצ-תביש .תוצופתה ןיבל הנידמה ןיב ןילמוגה

 תא חיטבהל יחרכה וכשמה תחטבהל קר ולו ,ךשוממ ירוטסיה

 םתוחתפתה שפוח תא ,תוצופתב םידוהיה לש ימואלה םמויק

 םתיילע שפוח תאו םתקיז שפוח תא ,תימואלה תיתוברתה

 לארשי-תנידמ ןעמל הלועפ ללכ ןכתית אל .לארשי-תנידמל

 תשבול ,ינש דצמו .תוצופתב םיידוהיה םייחה ןעמל הלועפ ילב

 םיטועימה לע הפקתה לש הרוצ רתויו רתוי וננמזב תוימשיטנאה

 -תנידמל תימואלה םתונמאנ תמחמ הצופתה תוצראב םיידוהיה

 -מיה-תונידמל תיחרזאה םתונמאנל ,לוכיבכ ,תדגונמכ לארשי

 תוצופתב םידוהיה תויוכז לע הנגה ,תופיא ,ןכתית אל .םאצ

 ,תידוהי הנידמכ לארשי-תנידמ לש דוסיה תוכז לע הנגה ילב

 הנטישה תפדה ילבו ,ידוהיה םעה םע ןילמוג-ירשק תמייקמה

 ידוהיה םעה לש הייחתה תעונת ."הלופכה תוחרזאה" תלתמאבש

 הצופתל הגאדה תאו תידוהיה הנידמל הגאדה תא ףיקהל הכירצ

 -גניסלה ימימ םיובנירג קחצי לש הז ונויער -- דחאכ ,תידוהיה
 .זוע-רתייבו תאש-רתייב םויכ הפי וחוכ ,סרופ

 תוירדילוסה ,ץראה ןינבב הכימתה ,לארשי-ץראל הקיזה
 -- ויתויוכז לע לארשי-ץראב ידוהיה בושיה לש וקבאמ םע

 םלידבהלו דבלב םינויצה תא דחייל םינשה תצורמב ולדח

 -יתלב םיבר םידוהי לש םתלחנל וכפהנו ,םידוהיה ראשמ

 םתושארב תינויצה הגהנהה תא האיבה וז תוחתפתה .םינויצ

 תונכוסה תבחרהל תורחואמה 20-ה תונשב בולוקוסו ןמצייו לש

 התלהנהב תומוקמה תיצחמו תוכמסה תיצחמ ןתמלו תידוהיה

 םיובנירג קחצי .העפשה-יברו ןוה-יריתע םיבידנ לש ץמוקל

 רדסה דגנ םילאקידארה םינויצה תעיס שארב ץצוה אצי

 ןויסנ ירחא הנש םייתשו םיעברא ,הנהו .הז יטארקומיד-יטנא

 ירחא רבכ ,ןיטולחל לשכנש ,1929 תנשמ "תונכוסה תבחרה"

 ,ןויסנ ותוא לש השדח הרודהמל וניכז ,םיובנירג לש ותומ

 תינויצ-יתלבה תיצחמה ןיבו תינויצה תיצחמה ןיב הדרפה לש
 תונרקל םילודג םימרות לש ץמוק דועב ,תידוהיה תונכוסה לש

 הכימתה ,ןכא :תוכמסהו העפשהה תיצחממ רתוי השעמל לבקמ

 םינויצה לש םתלחנ תויהל הלדח לארשי-תנידמל תורכמתההו

 תיצחמה םלוא ,ולוכ ידוהיה םעה לש ותלחנ התיהו דבלב

 רקיעו-ללכ תגציימ הנניא תבחרומה תונכוסה לש תינויצ-יתלבה
 ןורתפה .לארשי-תנידמל שפנו בלב םירוסמה םידוהיה ינוילמ תא

 ולכויש ,תינוגריא ,תינידמ ,תינויער תרגסמ תריציב אוה ןוכנה

 ודיתעו ולרוג רשא םידוהיה לכ םמוקמ תא הב אוצמל וצריו

 לש הרוצבב םיצפח רשא ,םבלל םיעגונ ידוהיה םעה לש

 םיידוהיה םיטועמה לש ימואלה םויקה תחטבהב ,לארשי-תנידמ

 אטבתתש ,תוצופתה ןיבו הנידמה ןיב ןילמוג-תקיזבו ,תוצופתב
 -השרות .'וכו םייתוברת םיכרע יפוליחב ,תידדה הרזעב ,הילעב

 וליא ,םיובנירג לש ותנשמ חורב הז היה יכ ,תעד-תווח יל אנ

 ויה ימלועה ידוהיה סרגנוקהו תימלועה תינויצה תורדתסהה

 תדחאמ התיהש ,תאזכ תידוהי-ללכ תרגסמ תמקה םימזוי

 תא היתורושבו הלוכ תידוהיה הקיטמלבורפה תא התינכותב



 20 תידוהיה הייחתה יאנק 29

 םעה לש ומויק ךשמהל םיפאושה םלוכ םיידוהיה םימרזה

 .חטבל תנכוש לארשי-תנידמ וזכרמבו ידוהיה

 םידוהיה קבאמל ימואלניב דמימ

 היה ,היסורל םיכייש ויה ןילופ לש םיכלפה תרשע דוע לכ

 רחאלו אנליווב הליחת ,היסור ידוהי זכרמב ליעפ םיובנירג

 םזיראצה רוגימו 1917 ראורבפ תכפהמ ירחא .דארגורטפב ןכמ

 תכפהמ ףאו ,תואיגה אישל היסורב תינויצה העונתה העיגה

 ,תינויצה תוליעפה לש התקספהל המרג אל 1917 רבוטקוא

 ןותעה תא ךרע ,ראשה ןיבו ,יזכרמ דיקפת הב אלימ םיובנירגו

 -נירג םלוא ."טאלבעגאט רעדארגארטעפ" שידיי תפשב ימויה

 התאומצע תזרכה םעו ,ינלופ ידוהיכ דימת ומצע תא האר םיוב

 ברקב ומוקמ תא םיובנירג האר (1918) ןילופ לש תינידמה

 םיובנירג שגינ ,השראוול ועיגהב .ןילופ ידוהי לש רובצה

 תורדתסהה קוזיחל ,יטילופ םרוגכ ןילופב ידוהיה םואלה ןוניכל

 ןואטבה תא שדיח אוה .ןילופ תודהיב יזכרמ חוככ ,תינויצה

 הדיעוו סניכ ,ותכירעב "קלאפ עשידיי סאד" ימויה ינויצה

 -והיה תימואלה הצועמ"ב הרחבש תיצרא-לכ הניכמ תידוהי

 -ארה (טנמאלרפה) םייסל תוריחבה תכרעמ שארב בצינ ,"תיד

 תחטבהל םייסה ריצכ םחלנו ,היצוטיטסנוקה קקוחמ ןוש

 לש םתקעזו םתאחמ תא אטיב ,הקוחה חוסינב םידוהיה תויוכז
 .תוערפהו היילפאה ,תוימשיטנאה דגנ םידוהיה ינומה

 דצב :תררופמ התיה ןושארה םייסב תידוהיה תוגיצנה

 -תדוגא" לש העיסה דרפנב דוע תומייק ויה םינויצה םיריצה

 ןכו ,("ייטרַאפסקלַאפ") "םעה-תגלפמ" לש העיסה ,"לארשי

 .היצילאגמ ("השמ תד ינב םינלופ") םיללובתמה םידוהיה גיצנ

 בורהש ,תוריחבה קוחב הצוענ התיה תירקיעה הנכסה םלוא

 הבה" תניחב ןיכה קקוחמה םייסב ימשיטנאה ינויצקאירה

 םיימואלה םיטועימה ראשו םידוהיה גוציי תא עונמל "המכחתנ

 תארקל זא םזי םיובנירג קחצי .םייסה לש םיאבה םיבכרהב

 םיקהל הפונת-תברו תזעונ המזוי 1922 תנשב םייסל תוריחבה

 רפי םיפתושמ תוחוכב רשא "םיימואלה םיטועימה שוג"

 התיה םיובנירג לש וז המזויל .תוריחבה תטיש לש התומיזמ תא

 הבושח התיה הדבל וז םג יכ-םא ,תילארוטקלא תועמשמ קר אל

 -ימה שוגש רחאמ ,םיינלופה םינמואלה םע תודדומתהב ידמל

 תיטילופ תועמשמ םג אלא ,תוריחבב הבר החלצה לחנ םיטוע

 טועימה קבאמ לש סיסבה תא ביחרה םיובנירג :רתוי הקומע

 ףוריצ לע זאד ןילופב היסולכואה ללכמ 10% הוויהש ידוהיה

 -ילה ,ינמרגה ,ידוהיה ,יסורולייבה ,יניארקואה) םיטועימה לכ

 -ולכואה ללכמ 40% דחיב ווהש (יסורה ,יקבולסה ,יכ'צה ,יאט
 ימואלה קבאמל ימואלניב דמימ ןיעכ רצונ ןפואה הזב .היס

 םרוג רצונ ןילופ לש תינידמה תואיצמבו ,ןילופ ידוהי לש

 1922 ףוסב רשאכ .םויה רדסל וילע רובעל ןיאש לקשמ"רב

 ןהיכ זא דע) ןילופ לש ןושארה אישנה תריחבל םייסה שגינ

 לכ ושיגה ,("הנידמה שאר" לש תינמז הנוהכב יקסדוסליפ

 טארקומד ,םהלשמ דמעומ יתנגפה חרואב םיימואלה םיטועימה

 -הד ןאורוב ,יתפרצ אצוממ ינלופ ,קהבומ ילאמש לאקידארו

 גישה אל דמעומ םוש תוריחבה לש ןושארה רוזחמב .ינטרוק

 תא םיימואלה םיטועימה לכ יריצ ופיסוה ינשה רוזחמבו ,בור

 הגלפמה --ינלופה לאמשה תוגלפמ לש ןדמעומל םהיתולוק

 ,םדקתמה עדמה-שיאל -- םירכיאה תגלפמו תיטסילאיצוסה

 הז השעמל םג .רכינ בורב רחבנ אוהו ,'ץיבוטוראנ לאירבג

 םיטועימהש ,תישאר ,חיכוה אוה רשאב ,הלופכ תועמשמ התיה

 ,םימואלה תבר השדחה הנידמה ייחב יטילופ חוכ םה םיימואלה

 ןימימ ישילשה ,היינשה הרושב דמוע םיובנירג קחצי .1916 ,דרגורטפב הנורחאה תיסורה המודל םידוהיה םיריצה ינש דיל ץעימה דעווה
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 םיטועימה לש םחוכ םע ינלופה לאמשה תוחוכ ףורצש ,תינשו

 לש יביסרגורפ ,יטארקומד בוציעל בור רוציל לגוסמ םיימואלה

 .םירז ןוטלישל דובעיש תונש 123 רחאל תשדוחמה ןילופ

 אישנה לש ותריחב תועמשמ תא איה םג הניבה היצקאירה
 חצרנ ורחבה ירחא םימי המכ .תולוק לש הזכ ףוריצב ןושארה
 תויונמאה לכיהב םירייצ תכורעת חתפ תע ,'ץיבוטוראנ אישנה

 -לפמ .חדקאמ תויריב וייחב שקנתהש ןמא רייצ ידימ ,השראווב

 דגנ ץצוח ןתאצב חצרה לע ופיח ןהינותעו ינלופה ןימיה תוג

 לכב םייסב יראטנמלרפ בור :רומאל ,"ינלופ-אל בור"יוויה

 ,םיטועימה יגיצנ תופרטצה ידי-לע גשוה רשא ,אוהש ןינע

 -תהב הנפמ תדוקנ וז התיה .תוטלחה תלבקל רשכ בור ונניא

 הנימי הנפמ -- םלועה תומחלמ יתש ןיב ןילופ לש התוחתפ
 .דחוימב םידוהיה תערל ,טרפב םיטועימה תערל ,ללכב

 לש וקה תא לעופב ךישמה םגו ךישמהל דוע הסינ םיובנירג

 לאמשה לבא ,םיימואלה םיטועימה לכ םע תפתושמ הכילה

 הפונתהו ,םיטועימה םע תורבחתהמ וקלחב עתרנ םייסב ינלופה
 .המגפנ

 טועימה לש וקבאמל תימואלניב תופתוש שופיח ךותמ

 םיטועימ םע תופתושה םוחתמ םיובנירג גרח ,ןילופב ידוהיה

 הפוריא תוצראב םיימואל םיטועימל הנפו ,אפוג ןילופב םירחא
 -ימה סרגנוק" לש ונוניכו וסוניכ תמזויל די ןתנ אוה .תורחא

 סרגנוקב יזכרמ דיקפת .(1925) "הפוריאב םיימואלה םיטוע

 דמעש ,ןיקצומ ואיל אלימ םיעובקה ויתודסומבו הז ימואלניב

 םולשה-תדיעוו ןמל "תוידוהיה תוחלשמה דעו" שארב םג

 -ואלה םיידוהיה םיריצה ןכו ,םייסב ותעיסו םיובנירג .לייסרווב

 ,היבטל ,אטיל ןוגכ ,תורחא תוצראב םיטנמאלרפה לש םיימ

 דסמ תונבל ןיקצומ לש ויצמאמב וכמת ,הינמור ,היקבולסוכ'צ

 םהיתויוכז לע םיידוהיה םיטועימה לש םקבאמל ימואלניב

 םיטועימה תויוכז לע לייסרוו לש ימואלניבה הזוחל םאתהב

 הזוחש תונידמה תולשממ לש ןתמח לעו ןפא לע ,םיימואלה
 םיטועימה סרגנוק לש ודוסיב .ןנוצרל דוגינב ןהילע הפכנ הז

 ימואל טועימ לכ יכ ,ןויערה חנוה "אג'110" ונואטיב לשו

 לש וקבאמל שידא תויהל לוכי וניא ולש ויתויוכז לע קבאנה

 ,בצמל ףואשל שי יכו ,תרחא ץראב וא ץרא התואב רחא טועימ
 תוימואלה תויוכזה תא ליבגי אלו לולשי אל הנידמב ןוטלשה וב
 םשכ .דבלב בורה-םע םע ההוזמ היהי אלו טועימה-םע לש

 00108 26010 (1555) גרובסגוא הזוח לש ךושחה ןורקעהש

 ,טילשה לש ותד תא םיבשותה ללכ לע הפוכה סןגופ 0
 ןורקעה לע םג ץקה ץיקי ןכ ,(1815) הנש 260 ירחא לטוב

 הפוכ ויפל 6טנטפ 26810 6108 ₪0 וננמזב השעמל טילשה

 .טועימה-םע לע בורה-םע לש ותוימואל תא הנידמב ןוטלשה

 לכ יכ םכסל ,ןבומכ ,רשפא תיביטקפסורטר תואר-תדוקנמ

 -םלועה תמחלמ ברקתה םע .והותב ולע הלאה תונויסנה

 -אירוטירטה םיימואלה םיטועימה ולחה ,307-ה תונשב ,הינשה

 םע תורבחתהו ןילופמ תוקתניה לש תויזחת םוקרל םייל

 -ייבהו םיניארקואה ,לשמל :םימייקה תולובגל רבעמש םהיחא

 -לע ונמזב ושפתנש םהיחטש תא ףרצל םקלחב וטנ םיסורול

 תרגסמבש םהימע לש תוימואלה תוקילבופרה לא ןילופ ידי
 םייברעמה םיחטשה תא עורקל וטנ םקלחו ,תוצעומה-תירב

 םייחרזמה ןהיחטש תאו ןילופמ היסורולייבו הניארקוא לש

 טועימה לצא ;תודרפנו תויאמצע תונידמ םיקהלו ,היסורמ

 ימוחתב םינמרגה לכ םע דחאתהל המגמה הרבג ןילופב ינמרגה

 .("דחא גיהנמ ,תחא הנידמ ,דחא םע") בחרומה ישילשה ךיירה

 עקרקה תא ןיטולחל הטימשה וז תוחתפתהש ,וילאמ ןבומ

 טועימה ןיבו הלא םיילאירוטירט םיטועימ ןיב תופתושה זמ

 תואיצמכ םייקתהל לדח םיימואלה םיטועימה שוג .ידוהיה
 .תורשפאכו

 דמעוה ירה ,הפוריאב םיימואלה םיטועימה סרגנוקל רשא

 תולובגה לש היזיבירל ופאשש תונידמה ץחל תחת אוה

 ןהיטועימ תא לצנל ושקיבו לייסרוו הזוח יפ-לע םימייקה
 -יבירה ןהיתורטמל תרש"-ילככ תוכומסה תוצראב םיחפוקמה

 .קתוש םיטועימה סרגנוק .תויטסיגויז

 םיידוהיה םיאנידמה ישופיחל ,הלא תונויסינל שי םלוא

 לש םהיתונויסנ .ירוטסיה ךרע ,םיימואלניב םירשק ירחא

 םהלש םהיתונויסנ קר םולכ .ולשכנ ןיקצומ לש ,םיובנירג

 -והי םיינידמ-םיינויער םימרז לש היצטנירוא וזיא ? ולשכנ

 רוביח ידעלב ךא ?! הבזכנ אל םיימואלניב םימרוג לע םייד

 ,םיימואלניב םימרוג םע ידוהיה םעה לש ינידמה קבאמה

 רשפא-יא ,רבעב היה רשפא-יא .רשפא-יא ,ול עייסל םייושעה

 םיימואלניב םימרוג םה ימ .דיתעב היהי רשפא-יא ,הווהב

 הבשחמה ךותב רמ חוכיו בצמ לכבו תע לכב שוטנ ךכ לע ,הלא

 סרגנוק ,ןילופב םיימואלה םיטועימה שוג .תידוהיה תינידמה

 ,ןינעדיבר םיפד םה הלא -- הפוריאב םיימואלה םיטועימה

 תידוהיה תוינידמה לש הישופיח תודלותב ,הפונתו הזעה-יבר
 .תימואלניב תנעשמ ירחא

 המלשהה וק דגגכ קבאמה וק

 לש וק ןילופב ימשיטנאה ןוטלשה יפלכ טקנ םיובנירג קחצי

 .םיצחל הליעפמו תעבות ,העיקומ ,המישאמ ,תמחול היציזופוא

 לש םשפנ ןויבחב ורבטצנש םעזהו האחמה תא אטיב אוה ךכב

 םתוא ךניח תאז םע דחיו ,םידוהיה ינוילימ יצחו השולש

 תורירשל העינכ-יאל ,םהיתויוכז לע היולגו האג הדימעל
 -קמהו םיאכדמה תונוטלשה יפלכ תיטילופ תודגנתהל ,הררשה

 וב ואר ,םיובנירג קחציב ואגתה ןילופב םידוהיה ינומה .םיחפ

 .ותוא וצירעהו ובהא -- םרבוד תא ,םחילש תא ,םגיהנמ תא

 םיביוא ףאו םיבירי ,םידגנתמ ול ויה אלש תרמוא תאז ןיא

 תנשב םייסל תוריחבב .זאד ןילופ לש תידוהיה תוירובצב

 תארקל חילצהש רחאמ ,וקה לכ ךרואל םיובנירג חצינ 2

 תיברמ תא םיימואלה םיטועימה שוג תמישרב דכלל תוריחבה

 -יחבה תעבו ,ידוהיה רובצה לש םיילכלכהו םייטילופה םיפוגה

 "םעה-תגלפמ" .םיידוהיה תולוקה לש ירא בור גישה תור

 תדרפנ המישרב הבצינש ,יקצולירפ חונ לש תינויצ-יטנאה

 -וביצהו תיראטנמלרפה המבה לעמ הדרוה ,םיטועימה שוג דגנ

 -יסחה םייברה תורצח ידי-לע הכמתנש ,"לארשי-תדוגא" .תיר

 םירוטנסהו םיריצה תורשע תמועל בולע גוציי הגישה ,םייד

 תוידוהיה םילעופה-תוגלפמ .םיטועימה שוג תמישרמ םיידוהיה

 גוצייל וכז אל םלועמ --ןימיו לאמש ןויצ ילעופו "דנוב"' --
 םייס) ינלופה טנמאלרפה יתב ינשמ תיב םושבו תוריחב םושב

 סנכנ רשא ,רפיש קחצי ר"'ד ,דיחיה ללכה-ןמ-אצויה ; (טאנסו

 לש ותגלפמל ףרטצה ךא היצילאגב ןימי צ"עופ םעטמ םייסל
 ;ומצע ללכה תא הנשמ הניא ,םילאקידארה םינויצל ,םיובנירג

 -צוימ ויה "תודחאתהה' תגלפממ םיטסילאיצוסה-םינויצה קר
 -ושארבש תומישרב תוריחבל דימת וכלהש רחאמ ,םייסב םיג

 תעפשהב ,דחא דצמ ,הצוענ ךכל הביסהו .םיובנירג דמע ןת
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 עצמאב הנושארה הרושב ,םיובנירג קחצי

 בחרה ינומהה סיסבה ,תויממעה ,ינויציזופואה םזילאקידארה

 ,םיידוהיה םילמעל םג המסקש םיובנירג תמישר לש דכולמהו

 -עופה-תוגלפמ לש תלדבתמהו תררופמה ןתעפוהב ,ינש דצמו

 דכלתהל --רקיעב "דנוב"ה תמשאב -- תולגוסמ ויה אלש םיל

 תולגוסמ ויה אלו ,תחפקמה תוריחבה תטיש לומ לא וליפא

 .םינומה ןהירחא ךושמל

 רבגתהל רתוי לק םיובנירגל ול היה והנחמל ץוחמ ויבירי לע

 תימואלה תידוהיה העיסה ךותב .םינפבמ ויבירי לע רשאמ

 ינש יוטב ידיל ואב 8010 220005816 ינלופה טאנסבו םייסב

 תינכפהמה ,תמחולה תרוסמה ןיב --דחאה :םיימינפ םידוגנ

 לש ץירעה הנוטלש תחת רבעב ויחש םיחטשה ידוהי לש

 לש תיטרקומדה תיראטנמלרפה תרוסמה ןיבו ,תיראצה היסור

 -יטסנוקה היכראנומה ןוטלש תחת רבעב ויחש היצילאג ידוהי

 יומסהו רתוי קומעה ,ינשה דוגנהו ;הירטסוא לש תינויצוט

 תידוהיה היסולכואה ברקב תוילאיצוסה תובכשה ןיב --רתוי

 םיניישעת ,םילודג םירחוס) ןיידע ןתיא היה ילכלכה ןבצמש

 תא ודביא רשא ,תוששורתמהו תוינעה תובכשה ןיבו (ב"ויכו

 -עמל רבעמה וליאו יגגרוב-ריעזה וא ינגרובה ידמעמה ןסיסב

 .ןהינפב םוסח היה תדבועה היצנגילטניאה וא םילעופה דמ

 דעווה ר"וי ,םיובנירג קחצי ןיב ביר ץרפ הלא םידוגינ עקר לע

 ר"ד ןיבו (השראו) ןילופב תינויצה תורדתסהה לש יזכרמה

 םיינויצה םיזכרמה שאר-יבשוי ,ןוהט עושוהי ר"דו ךייר ןואיל
 .(בוקארק תיברעמהו (בובל) תיחרזמה היצילאגב םידרפנה

 -מה המויקל תונושארה םינשב ,ןילופב תוימשיטנאה דוע-לכ

 ןוחטבב תויושקנתהו םימורגופ לש הרוצ רקיעב השבל ,שדוח

 -נירג לש ינוציקה ינויציזופואה וקה היה ,םידוהיה לש יסיפה

 רמג ירחא םלוא .הלוכ תידוהיה העיסה לע לבוקמ םיוב

 ןילופ לש היתולובג בוציעו תיטייבוסה היסור םע המחלמ

 יטילופה חטשב היילפה לש יפוא תינלופה תוימשיטנאה הלביק

 -והיה לש ילכלכה םמויק תסירה לש יפוא רקיעבו ,יתוברתהו

 ללכל ןוהט ר"דהו ךייר ר"דה ועיגה וז הרומת חכונל .םיד

 ימשיטנאה ןוטלשה םע רשפתהל אלא הרירב ןיא יכ ,הנקסמ

 לע ומתח םנמא םה .תוריזגה עור תא רשפאה-ילככ קיתמהלו

 ,תירצונ-תינמואלה הלשממה גיצנ םע המלשה לש ךמסמ

 החיטבהש תולקהה תא המייק אל הלשממה לבא ,יקסבארג .טס

 תוינידמה ברקב םרגנ והומכ-ןיאמ ףי"וח ערק קרו ,הז ךמסמב

 .תידוהיה תימואלה

 לש ןנוטלשל ץק המש יקסדוסליפ לש (1926) יאמ-תכיפה

 לש שדח וק לע הזירכהו ירצונהו ינמואלה ןימיה תוגלפמ

 םיילאמש םיגוח ועשעתשה הליחת .("היצאנאס") "הארבה"

 ,תיקוח-יתלבה תינלופה תיטסינומוקה הגלפמה ףאו ,םיינלופ

 ףגאה ידימ ןוטלשה תרבעה איה הכיפהה תועמשמש היילשאב

 יביסרגורפה ףגאה לא תינלופה תונגרובה לש ינויצקאירה

 תא רשק יקסדוסליפ יכ ,ררבוהו םימיה וכרא אל םלוא .הלש

 ,יתיישעתה ןוהה יליא םע ,תולודגה תוזוחאה ילעב םע ורטשמ

 לגרב סומרל רמוא רמג אוה יכו ,תיעוצקמה הנוצקה תכ םע

 טרפל הנקמ תיראטנמלרפה היטארקומדהש תויוכזה תא הוואג

 תא תאש-רתייב רימחה "היצאנאס"ה לש הז ןוטלש .ללכלו

 םינמואלה ןמ לידבהל לבא ,םידוהיה לש ילכלכה לושינה

 שוגה" ךותל רטשמה-יתרשמ םידוהי המכ סינכה ,"םיקדנא"ה

 -דוסליפ ףזוי לש ונוטלש םע הלועפ-ףותשל יתגלפמ-יתלבה

 .טאנסהו םייסה תוריחבל הז םשב הכלהש המישרה ךותלו "יקס

 קבאמה וק ןיב דוגינה תא רועישד-אלל הפירחה וז תוחתפתה

 תנש לש תוריחבב .ויבירי לש המלשהה וק ןיבו םיובנירג לש

 וצחל תדבכה םע םלוא ,תרכינ החלצה םיובנירג לחנ דוע 8

 לש םהייחב הצחמל-יטסישאפה רטשמה לש הסגה ותוברעתהו

 תקנעה םעו ,םיפדרנהו םיאכדנה ,םילדלודמה םידוהיה ינומה

 "היצאנאס"ה רטשמ ידי-לע תוישיאו תוירוביצ האנה-תובוט

 1930 תנשב .םיובנירג לש וידעצ דואמל דע ורצוה ,ויכמותל
 ,םייסה תוניסח לע תצחומ הפקתה יקסדוסליפ לש ורטשמ ךרע
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 ףוס לש תוריחבב .היגיהנמ תיברמ תא רסאו ,היציזופואה לע

 ינש םיובנירג לש ותושארב המישרה ןיידע הלביק 1930 תנש

 תחתמ טמשנ וליאכ קבאמה ןדס לבא ,םייסל םיטאדנאמ

 "הווהה תדובע"מ רבעו ,ןילופ תא בזע םיובנירג .שיטפל

 -וסהו תימלועה תינויצה תורדתסהה תלהנהל ,דיתעה תדובעל

 לע קבאמה וק תא וכישמה וירבח .םילשוריב תידוהיה תונכ

 םישק םיאנתב -- ןילופ ידוהי ינוילימ לש םדובכו םהיתויוכז

 ומאתש תוטישבו ,םימורגופה שודיחו יוכדה תרמחה לש רתויב

 .םישדחה םיאנתהו תוביסנה תא

 רלטיה שלפ 1939 רבמטפסב דחאב .האבו השמשימ האושה

 .היילכ הרזגנ םידוהיה לע .קזב תוריהמב התוא שבכו ןילופל

 ןיבו קבאמה וק ןיב בירה ךשמנ וטיגה תומוח ךותב ףא ,הנהו

 אל הארונו םויא ןמז ותואב ."םיטארנדוי"ה לש המלשהה וק

 ,קבאמהו תודגנתהה חור םלוא ,ןילופב םיובנירג קחצי דוע היה

 תודהיב חיפה אוהש ,ישונאהו ימואלה דובכה לע הדימעה חור

 דרמב הרובגה ימורמל האשנתה איה .הגפ אל וז חור ,ןילופ

 ירמה תורוצ לכב ,תורעיב םינאזיטראפה תמיחלב ,תואטיגה

 .יצאנה ררוצה דגנ ידוהיה

 .אוושל אל ,םיובנירג למע אושל אל

 ילדדציבר םוילאקידאר

 דגנ קבאמב קר אל יוטב ידיל אב םיובנירג לש םזילאקידארה

 םיובנירג אצי תינויצה העונתב .ןילופב ימשיטנאה ןוטלשה

 המצעמה לש תינדגובהו העובצה ,תיפוצרפ-ודה תוינידמה דגנ

 לש היציזופואה ןאכמו .הלודגה הינטירב איה ,תירוטאדנאמה

 -לשהה וק תא גצייש ןמציוו םייח אישנל ותעיס לשו םיובנירג

 לע .לארשי-ץרא לע יטירבה ןוטלשה םע תורשפתההו המ

 ןנזה תצורמב תפסונ ינוציח-יטילופה םוחתב וז היציזופוא

 היטארקומדה םוחתב םיובנירג לש תינויציזופואה הכרעמה

 -תה תאוושה ידי-לע תידוהיה תונכוסה תבחרה דגנ תימינפה

 הנבמ תלעב תינומה תיממע העונת ,תימלועה תינויצה העונ

 ,ןוה-יריתע ,םינויצ-יתלב "םילבאטונ" ץמוק םע ,יטארקומד

 -פיפ" ,תודסומה לכב הווש גוציי ידי-לע -- םיסחוימו ,םיבידנ
 ."יטפיפדיט

 .ילאיצוסה םוחתב םיובנירג לש םזילאקידארה היה טלוב

 םע הנמנ אלו טסילאיצוסכ םלועמ ומצע תא רידגה אל אוה

 -לעב ,קהבומ לאמש שיא היה אוה לבא ,תילעופ הגלפמ םוש

 .תיטסילאיצוסה-תינויצה הדובעה תעונתל דימתמו ןמאנ תירב

 אל יכ ,תידוסיה ותשיפתמ הרישיו תיבקע הנקסמ וז התיה

 -צוסה ותייחת ילב ידוהיה םעה לש תימואלה ותייחת ןכתית

 המדא-ידבוע לש קזח דמעמ תווהתה ילב ,רמולכ ,תילאי
 .תשורח-ילעופו

 חפיט ,ןילופב (תיללכה) תינויצה תורדתסהה שאר ותויהב

 ,"ריעצה רמושה" תאו "ץולחה'" תא םינבומה לכב םיובנירג

 ךוניחב ויתוחוכמ הברה עיקשהו ,ינויצה לאמשה םע ונמנש

 לעופה-דעווה יבשומבו םיינויצה םיסרגנוקב .יצולחה רעונה

 ןימיה לש הפקתהה תפידהל דימת םיובנירג בצינ ינויצה

 היילעה תוסכימב תיצולחה העונתה לש הרוכבה לע ינויצה

 םידבועה-רוביצ לש יזכרמה םוקמה לע ,תובשייתהה ביצקתבו

 ללגב .ילארשיצראה בושייה ייחב ,"תורדתסהה" לש ,ןגרואמה

 "רמשמה לע" תעיס תא םיקה םילעופה-תעונת םע תויראדילוסה

 לש תימלועה העיסה ןיערגכ) זילופ לש תינויצה תורדתסהב

 לש ןיערגה) "תונבל תע" תעיס דגנכ (םילקידארה-םינויצה

 18-ה ינויצה סרגנוקב .('ב ינויצ -- "םייללכה םינויצה תירב"

 רחאמ ,ףכה תא םילאקידארה תעיס העירכה (1933) גארפב

 לארשי-ץרא תעיס לש תולוקה לא היתולוק תא הפריצש

 דכולמה ןימיה דגנכ ילאמש בור ךכ ידי-לע הרציו תדבועה

 -זמה לעופה -- יחרזמה" ,(יקסניטוב'ז) םיטסינויזיברה לש זא

 הרצונש תילעופה הינומגהה ; ('ב) םייללכה םינויצהו ,"יחר

 תנידמבו תינויצה העונתב הזה םויה דע תכשמנ סרגנוק ותואב

 -נהל םיובנירג קחצי הנושארל רחבנ סרגנוק ותואב ; לארשי

 ,תידוהיה תונכוסהו תינויצה תורדתסהה לש תימלועה הלה

 .הדובעה תקלחמ שארכ ןכמ-רחאלו ,היילעה תקלחמ שארכ

 קחצי לע לטוה ,תינמזה הלשממה תמקהו הנידמה תזרכה םע

 תכירע היה ודיקפת רקיעש ,םינפה-רש לש דיקפתה םיובנירג

 תסנכה) תננוכמה הפיסאל תוריחבה תכירעו םיבשותה םשרימ

 ותשיגב םיובנירג ןייטצה וללה םידיקפתה לכב .(הנושארה

 .תילאקידארה תיטארקומדה

 דוע ינוציק יוטב ללכל אב םיובנירג לש םזילאקידארה

 תד-ללוש היה אוה .תדה לא סחיה םוחתב --דחא םוחתב

 םייחב (היצזיראלוקס) תינוליח הרומתל זעונ םחולו יאנק

 תאו העונתה תא תינורקעה ותשיפת ךותמ בוש --םיידוהיה

 -- ראשה ןיב -- השוריפש ידוהיה םעה תייחת לש ךילהתה

 ימואלה דוסיה לע ותתתשהו תיתדה הכלהה ילבכמ ורורחש
 .ףתושמ הנכמכ

 הינומרהליפב ,"ריעצה רמושה" לש הגיגחב םאונ םיובנירג קחצי
 1928 ,השראווב
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 היה ,הימי רחשמ תימלועה תינויצה תורדתסהה הנבמ יפל

 וניאש ימ ."יללכ ינויצ"כ וחרוכ-לעב בשחנ םיובנירג קחצי

 (ןויצ-ילעופ ,יחרזמה ןוגכ) "םידרפנה םידוגיאה" דחאל ךייש

 ינויצלו ,תיצראה תורדתסהה איה "יצראה דוגיא"ל אליממ ךייש

 רוציקב םיארוק יתד וא יטסילאיצוס יאוול-םש ול ןיאש הזכ

 -נירג היה ותבשחמ-ךלהו ויפוא תניחבמ םלוא ."יללכ ינויצ"

 .יסופיט יללכ ינויצ לש תיתב-לעבה תומדה ןמ לדבנ םיוב

 ,םייללכ םיינויצ םיגיהנמ םע ערקל עיגה אוהש הרקמ הז ןיא

 -נמלרפה רושימב ,ןוהט עשוהי ר"דהו ךייר ןואיל ר"דה ןוגכ

 קלוחמ היה אוה "סרופגניסלה תינכת" לעו ;ינלופה יראט

 ללגבו ; היסורב םייללכה םינויצה ישארמ ,ןיקשיסוא םחנמ םע

 תעיס יגיהנמ םע בר אוה "תורדתסהה"לו "ץולחה"ל סחיה

 תמחמו ;בילטוג עשוהי ר"דו הטיול ןואיל ,"תונבל-תע"

 תמחמו הינטירב םע ןמציוו םייח 'פורפה לש תורשפתהה

 ,תידוהיה תונכוסה תבחרהב האמה-ילעבל השעש רותיווה

 אוה וב ,תינויצה תורדתסהה אישנ דגנ היציזופואל עלקנ אוה

 דוע "תיטארקומדה העיסה" שארב ןמצייו דמע תע ,רבעב ךמת

 ,יממעה וקה תא גציי (1920) ןודנול-תדיעווב תעו ,לצרה ימימ

 לש יסאלקה יטסילאטיפאקה וקה דגנכ ץראה ןיינבב יצולחה

 .("ןוטגנישאו לומ קסניפ") סיידנרב

 -יזופואב 20-ה תונשב יקסניטוב'ז םע דחי םיובנירג תויהב

 ןהו הילגנא יבגל ינידמה וקה תמחמ ןה ,ןמציוו אישנל היצ

 תעיס תא דחאל תאז-לכב בריס ,תונכוסה תבחרה תמחמ

 יבטוקה דוגינה ללגב םיטסינויזיברה תעיס םע םילאקידארה

 -תעונתל סחיב ,תוילאיצוסה תויעבל סחיב תועיסה יתש ןיב

 -רעמב םיובנירג בצייתה ,30-ה תונשב ,ןכמ-רחאלו ; םילעופה

 טעמב אל הנוזינש ,תיטסינויזיברה תורעתסה תפידהל הכ

 .הפדהנ םנמא איהו -- ,הפוריאב תיטסישאפה הריוואה ןמ

 ןיבו םילאקידארה םינויצה תעיס ןיב דוחיא םקוהש רחאל

 -ושמה םשב -- םייללכה םינויצה לש (תיביסרגורפה) 'א העיס

 תירבה ןמ לידבהל ,םייללכ םינויצ לש תימלוע תודחאתה :ףת

 השק -- (תינמיה תיחרזאה) 'ב םייללכ םינויצ לש תימלועה

 ינוצ םע תפתושמ הפש אוצמל תישיא םיובנירגל היה ול

 טילבנזור סכילפו דלפנמולב טרוק לש םתגהנהב הינמרג

 םייחב יווההו ןונגסה ,םילגרהה ינוש ללגב (ןזור סחנפ)

 הנושארה תסנכל תוריחבבש הביסה םג התיה תאז .םיירוביצה

 תומישרה יתשמ תחאב ףא םוקמ ומצעל םיובנירג אצמ אל

 .לשכנו -- תדרפנ המישרב עיפוה ,םייללכה םינויצה לש

 ןיב הריתסה ןמ העבנ םיובנירג קחצי לש הידגארטה

 תוינרשפה תויטנה ןיבו ולש ינוציקה ידדצ-ברה םזילאקידארה

 וירבח .לעפ אוה וכותבש רוביצל תוינייפואה תוינלגתסהו

 ףורצב ותא דחי ןמזה לכ דומעל םלוכ ולכי אל ויכמותו

 םזילאקידארה ,יטילופה םזילאקידארה ,ימואלה םזילאקידארה

 -תאה םזילאקידארה ,יטארקומדה םזילאקידארה ,ילאיצוסה

 םזילאקידארה םע וללה םימזילאקידארה לכ לש ףורצבו ,יטסיא

 ,הררופתה םילאקידארה םינויצה תעיס .שיאה לש ועבטבש

 הנממ וכלהש םג ויהו ,ילעופה לאמשה לא םיבר וכלה הנממו

 הגלפמה תא דקפ המוד לרוג .ינמואלה ינגרובה ןימיה לא

 איה ;1905 תינכפהמה הנשב היסורב המק רשא תילאקידארה

 הנימיו (םיטדאקה) תילארבילה הגלפמהמ הלאמש הבצינ

 וא הלאמש הנממ וכלה הירבחו ,ןמזה תצורמב הררופתה איהו

 .הנימי

 1949 ,לבבורז בקעיו םיובנירג קחצי

 תלחתהב תסנכל תוריחבב ונולשכ ירחא ,ומצעב םיובנירג

 .הלאמש ךלה ,תיטילופה הריזה ןמ ותקיחד ירחאו 1949 תנש

 ם"פמ לש "רמשמה לע"ב םירמאמ עבק-ךרד םסריפ אוה

 הינסכאה תא אצמ םש יכ ,"הדובעה-תודחא" לש "בחרמל"בו

 ,ילארשיה םולשה דעו םע הלועפ ףתיש אוה ;ויתופקשהל

 אוה ; תוצעומה-תירב--לארשי תודידיל הגילה םע םג המ זמזו

 זא הדמעש ,ם"פמ לש דמעומה תויהל 1952 תנשב םיכסה

 אישנ תנוהכל -- ,ןוירוג-ןב תלשממל תילאמש היציזופואב

 ,רבדה ילמס .ןמציוו םייח ,ןושארה אישנה תומ ירחא הנידמה

 לש לאומש-ןג ץוביקב םימלוע תחונמל אובל שקיב אוה יכ

 דחא םע תונורחאה ויתונש תא יח אוה וב ,"ריעצה רמושה"
 .וינבמ

 ילב שיאה לש תודידבהו הידגארטה דוס תא ןיבהל ןיא ךא

 ,ןילופ תודהי תא הדקפש הדמשהה תאוש לע תעדה תא תתל

 ימינ לכב רושק ראשנ הילא ,גיהנהו תריש התוא ,חמצ הנממ

 דומעי ךאיה -- תונליא ינוילימ ורקענ ולפנ ,רעיה תרכנ .ושפנ

 ...!? "קוריה ןליאה" ,דחא ןליא דדב

 "קוריה ןליאה,

 רודישה תנחת ידי-לע יתנמזוה םיובנירג קחצי לש ותומ םויב
 : ירבד ויה הלאו .תורצק ודיפסהל

 .ןילופ תודזחי לש אתולג-שיר קלתסה

 לודגו ןינמב לודג -- ןילופ תמדא לע ידוהיה םעה היה לודג
 הבברמ לוגד היה םיובנירג קחצי .בר ןואגו בר ןומה .הלוגסב
 .םינוילימ יצחו השולשמ ,תובבר תואממ ,תחא הבברמ אל

 תוכרעמ לש איבצמכ םיובנירג בצינ םלוע-תומחלמ יתש ןיב

 ךנחמכ ,ימואלה ינחורהו ירמוחה ,יסיפה םמויק לע םידוהיה

 .תומילאל ,תונדורל ,יוכידל ,עשרל ענכיהל אל םלועל דמילש

 לדוהי לש םשפנב עטנ םיובנירג רשא וז הנוכת -- !ענכיהל אל

 לכב ,השראו וטיג דרמב ,הסמ ימיב םהל הדמעש איה ,ןילופ
 .ןהל הצוחמו תומוחה ךותב תודגנתהה ייוליג



 1965 ,תואמצעה םוי תגיגחב הנס השמו םיובנירג קחצי
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 םירמאמו תונורכז





 םיובנירג קחצי

 יתודלי 1
 (תונורכז יעטק)

 א

 גוהנ היהש ןובשחה יפל) רבמבונל 24-ב השראווב יתדלונ
 -ינמ דבלב תונב הל ויהש ,ימאל דיחי ןב .1879 תנש (הפוריאב

 ,יבאל םינוקז ןבו ,םלועל יתאבש דע םיינשהו םינושארה היאוש

 יצח ןב קונית יתייהשכ .יתדלונש ןמזב םישישל בורק היהש

 תובר יבא םדוק לעפ הבש ,קסנולפל יתחפשמ הרבע הנש

 ,ימא ירופיס יפל .םיברב הלכשהה לש התרות ץיפמ ,ליכשמכ

 תונומת וראשנ ינורכזב .ינלוח דלי תונושארה יתונשב יתייה
 ,ןאכ איבמ ינאש ,וז םג יכ רשפאו .םימיה םתואמ תועטוקמ

 ינורכזב השטשטנ אלש ,הנומתה הנהו .ימא ירופיסב הרוקמ
 :הזה םויה דע

 ,םיענ רוא .םכרד רדוח שמשה רואו םיפגומ ויסירתש רדח

 תאצמנ יתוחא םג .יב תלפטמ ימאו הטמה לע דמוע ינא .ףטלמ

 רחא קר .התביס עדוי יניא ינאו ,החמשב םייורש ונלוכ .רדחב
 .השק הלחמב רבשמ רחאל יתררועתהש ,יל עדונ ךכ

 רפסה-תיבב דמולו שש ןב ינא רבכ .הנומת בוש הנהו

 הדימלת ,יתוחא םע ינאו ,ברע .הלשממה לש םידוהי ידליל

 םידמוע ,תוידוהיו תוירצונ תורענל ףתושמ יללכ רפס-תיבב

 לע םירזוח ונא .ידוהיה רפסה-תיב רדחב םידלי דוע םע דחי

 לש ,יסור ריש ונא םיגיצמ .הגיגחב גיצהל ונילעש ,הגצה

 איבמ אוה .רהנב עבטש םדא לש רגפ אצמש דלי לע ,ןיקשופ

 ,רישה עטק תא םלקדמ ינא .רכיאה ויבאל הרושבה תא להובמ

 דיקפת תא האלימ יתוחא .הארונה האיצמה לע דליה רפסמ ובש

 אל הגצהה יטרפ רתיו רכיאה לש ודיקפת תא אלימ ימ .םאה
 .היח ומכ ינפל תדמוע תיללכה הנומתה קר .ינורכזב ורמשנ

 יכרדב םילותקל הליפתה תיב די-לע בוחרב ינא דמוע :בושו

 חקול ינירה .ינא יתמוקכ טעמכ ,לודג בלכ ינפל .רפסה-תיבל

 -תיבל הדיצ יל הנתנ אמאש ,הינמחלה ןמ תוכיתח תוכיתח

 : רפוס ינא .יתדוקפל הכחמה ,בלכה לש ופא לע םשו ,רפסה

 בלכה ,הינמחלה תכיתח תא הלעמל קרוז ,שולש ,םיתש ,תחא
 .העלובו התוא ספות

 ותמזויב דסונש ,ידוהיה רפסה-תיבל ,רומאכ ,יתסנכנ שש ןב

 רפסמל השרמ קוחה היה ,ךכ-רחא יל עדונש יפל .יבא לש

 ינפל אובל ,ךוניחה-סמ ימלשמ ,םידוהי םירוה לש םייוסמ

 רפס-תיבל ןוישר שקבלו ,םייסור זא ויהש ,ךוניחה תונוטלש

 ילב ןתינ הזכ ןוישר היה בור יפ-לע .םידוהי ידליל דחוימ
 םיפתושמ רפס-יתב לע הער ןיעב הטיבה הלשממה יכ ,ישוק

 םיכירצ םידוהיל םידחוימ רפס-יתבב .םידוהיו םינלופ ידליל

 ודמיל אל רבד לש ותימאל .תירבעו ך"'נת םג דומלל םידליה ויה

 ינפמ םגו םירומ רסוח ינפמ הארנכ ,הז אל ףאו הז אל ימיב

 אל יסורה ךוניחה ןוטלשש ,ןבומ .םירוהה לש םתגאד טועימ

 ,תינכותה יפל הבוח ויהש יפ-לע"ףא ,םיידוהי םידומילל גאד

 .ןובשח תצקו תיסורה דומיל היה רקיעה .קוחה יפל הרשואש
 .הזה רפסה-תיבב ונדמל אל תינלופ םג

 יתלשממ יללכ ןוירנימס רמג ,גלשוא בקעי ,ונלש הרומה

 רפסמ .תודהיה ידומילמ רבד םוש ודמיל אל ובש ,םירומל

 דומילהש יפ-לע-ףא ,ןטק היה הלאה םינוירנמיסב םידוהיה

 המכ ךשמב םידוהיל םידחוימה רפסה-יתבב תורישו םהב

 רמשנ .ללכ תירבע עדי אל אוה .אבצב תורישמ ררחיש םינש

 -- םינומשה תונש ףוסב חינמ ינא -- תמיוסמ הפוקתבש ינורכזב

 רזוחו רפסה-תיבב ךלהתמ ותוא יתעמשו תירבע דומלל ליחתה

 ,הארנכ ,זא הרבג ... תדקפ ,יתדקפ ,דוקפ" : םילעפה תיטנ לע

 הליחתה םיריעצ לש הרובחו ,קסנולפב ןויצ-תביח תעונת

 םלוא ,העונתל ףרטצנ ירומ .לארשי ץראל הילעל תננוכתמ

 בר למעו לבס ךותמ .הקירמאל ךלה אלא הצרא הלע אל

 השע"ו האופרה ידומיל תא רמג ,הטיסרבינואל םש ןנוכתה
 ."םייח

 בר לש ןב היה אוה .אבא ינדמיל םיירבעה םידומילה תא

 תובורק תורייע ,ץפרשבו קסלאשאנב תונברב שמישש ,דגנתמ

 אלו וימי לכ ענכנ אל אוהו ותוא ופדיר םידיסחהו .קסנולפל

 ,םיגחה ימיב וילא עסונ היה אלו ,קידצ לש ותורמ תא לביק

 היה יבאל .םימיה םתואב ןילופב םינברה בור לש םגהנמכ

 עוצקמ .בר תויהל בריס אוה םלוא ,לודג םכח-דימלת לש םש

 ,םיכוסכסב םידוהיל "תוצע ןתונ" היה אוה .ול היה אל םיוסמ

 יפכ ,"הניפ ץעוי" ןיעמ ,םייסורה תואכרעל ועיגהש הלאב ףאו

 והומכ םכח-דימלת יכ ונימאה ויתוצע ישקבמ .תינלופב ארקנש

 .תלעותל םהל הנייהת ויתוצעו ,יסורה ןידה יכרד תא םג ןיבמ

 טעמ קר הב רביד לבא עמש תינלופו ,ללכ תיסור עדי אל יבא

 םידיקפה לצא ךוותל ותלוכיב אופיא היה אל .הבר תודבכבו

 םגהנמכ ,המודכו דחוש יניינע רדסל ,ול ורסמנש םיניינעב

 .הלאכ תוצע-ילעב לש

 יקוחב ויתועידי תא אבא באש ןינמ ,םלועמ יתוניבה אל

 ,תובוט ויה ןללכב ויתוצע .ןילופב זא וטלשש הינידו היסור

 ומוסריפ ,ןפוא לכב .וז תוקסעתהב ומחל חיורהש ןמז היהו
 יפל --םה-םה טפשמו ןיד ינינעב ותוקסעתהו םכח-"דימלתכ

 םירפס לש תונח תלעב ,הריעצ הנמלא התיהש ,ימא ירופיס

 ךודישל םיכסתש הילע ועיפשהש --םישדחו םינשי םיינלופ
 .הנש םירשעב הנממ ןקזו ןמלא היה אוה םגש ,יבא םע

 יברה היה היתובאמ דחאש ,םידיסח לש החפשממ התיה ימא

 םלוא ,(ימאמ יתעמש ךכ) "ןילבולמ הזוהה" קחצי בקעי 'ר
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 ירפוסמ דחאש הכזו ,םיינלופ םירפסב רחסמב קסע רבכ היבא

 לע ויתונורכזב תומח םילמב וריכזה ,סּורפ באלסילוב ,ןילופ

 ךרובמ היה אוהו) ויתונב .ןילבּולב היסנמיגב ותורחב ימי

 םג .ןהלש רובידה-ןושל התיה איהו ,הבוט תינלופ ורביד (תונבב

 םאה-ןושל התיה איהו ,תינלופ אמא הרביד ,םידליה ,ונתא

 רביד ,םידליה, ונילא םג .שידיי הרביד אבא םע םלוא .ונלש

 םינושארה היאושינב .תינלופ םינוע ונייה ונחנאו ,שידיי אבא

 -צלאז תחפשממ םיינלופ םירפסב רחוס לש ותשא אמא התיה

 הסנרפ ,םיינלופ םירפסב רחסמב דבוכמ םוקמ הספתש ,ןייטש
 .םידוהי ידיב הלוכ הפוקת התואב התיהש

 אמא הכישמה יבא םע היאושינ לש תונושארה םינשה עבש

 ותצעל ףוס ףוס המיכסהו ,הארנכ ,החילצה אל םלוא .הרחסמב

 עסונ היהש ,אבא לש וירוענ תרייע ,קסנולפל רובעל אבא לש

 םלוא .ויקסעמ סנרפתהל הוויק הבו ,תובורק םיתעל הילא

 ,"'תילש" תויהל םיכסה אבאש ,ךכ ידיל עיגה השראוובו .בזכאתנ

 תוחילש לכל תכלל םינכומ ,בוחרב םידמוע ויהש הלאמ דחא

 ,ריעה לש טארטסיגמה ןוישר ךכל היה ץוחנ .תוטורפ רכשב

 ךא .תיסורה הרטשמה לשו ,םיינלופ םידיקפמ בכרומ היהש

 תייחדל ,הארנכ ,המרג תינלופב אבא לש הקיפסמ-יתלבה ותעידי

 .ותשקב

 ינפל החתפנ ךכ ידי-לעו ,תינלופ אורקל ינתדמיל אמא

 ףסוא היה אבאל .השראוומ התא האיבהש ,תינלופה הירפסה

 המכח ירחוש תרבח" לש הירפסה ידירש ,םיירבע םירפס

 םג וב ודמילש ,שדח סופיטמ רדח די-לע דסיש ,"הישותו

 .םינוציח םידומיל דוע ילואו ,ןובשחו תירבעה ןושלה קודקד

 ,קלאוווס ךלפמ אבא איבה ,למייח 'ר ,הז רדחב דמלמה תא

 היה ירבעה םאטבמו (םיאטיל) "םיקאווטיל"ל ובשחנ הידוהיש

 ופאש םהיניבש הרותה ילודגמ םיברו ,טומאזו אטיל ישנא לש

 תלכלכמה הרבחה הירפסהו רדחה --- דסומה .תעדו הרות גוזימל

 ושוריפ המ עדוי ינניא ."הטוקולוק" רזומ םשב הארקנ -- םתוא

 יתודלי ימיבו ,יל וריבסהל לוכי אל שיא .ורוקמ המו םשה לש

 יממעה ומש תמולעתב יתנינעתה אל ,יבא ייח ימי לכ ,יתורחבו

 .ותלוכי הצק דע חפיטו דסי יבאש ,הלכשהה דסומ לש

 תניגמל תאז האר אבא .ליח יתישע אל םיירבעה ידומילב

 תא ךושמל עדי אל אוה .ינוצר-יא לע רבגתהל לוכי אלו ובל

 תומולעתלו הרישל ,תואקתפרהלו הרובגל רע דלי בל ,יבל

 -ארב ירופיסבש הרישל ררועתה אל יבלו שמוח ונדמל .הדגא

 יתלחתהש ,יבא האר העש התואו .רבדמב וא תומש ,תיש

 תירפסב ואצמנש ,םירפסה תא שממ עלוב ינאו תינלופ אורקל

 תאירק ידי-לע תירבעה הפשה לא ינברקל אבא טילחה .ימא

 ,ןושארה ןואילופנ לש היפארגויבה תא רחבּו הלכשה ירפס

 ירפוסמ דחא ,גרּובצניג ןרהא יכדרמ ידיב הבתכנש ,תפרצ רסיק

 המלועל ינסינכהש ןושארה רפסה היה הז .םיליכשמה הנליוו

 רמשנ ינורכזבו ,ולוכ רפסה תא ונארק .ןואילופנ לע הדגאה לש

 לש ותומ לע רופיסה יבא לע םגו ילע השעש ,זעה םשורה

 ,וניכב ונינש .יטירבה יבשב השודקה הנלה יאב ןואילופנ

 .ינאו אבא

 .םיירבע םירפס תאירק ידיל ינאיבה אל הז רפס םג םלוא

 ,הארנכ ,האלנ טושפ .ישפנל ינבזעו ינממ שאייתנ אבא םג

 ידומילל קשח יב ררועל ויתונויסנ ןולשכ תאו יתושידא תא אושנ

 דוע יתאצי "רדח"ה ןמו .םיירבעה ידומיל וקספנ ךכ .תירבעה

 הריבע לע יב ץיברה דמלמהש םושמ .וילא בוש ילב ,ןכ ינפל

 ימוי לכ ינורכזמ טמשנש םשכ ,הביט היה המ רכוז ינניאש

 ללכ רכוז יתייה אל ימא לש הרופיס אלמלא ."רדח"ב דיחיה

 ימא .תצקמה ןמ תצקמ םג םאו ,"רדח" לש ומעט יתמעטש

 לש ודי םרות הדיחי-הנב לעש ,ךכ םע םילשהל הלכי אל

 ,"רדח"ה תא רקבל ףיסואש ,ריצפה אל ,הארנכ ,אבא םגו ,דמלמ

 ןתינ אל םלוא .הרות לש הלהואב ינסינכיש ,ומצע לע ךמסו

 .רבדה ול

 ץרמ-לעבו רע דוע היה לבא ,ןקז שיאכ אבא תא רכוז ינא

 ידוהיכ גהנ אוה .וימי לכ לעתשהש יפ-לע-ףא ,ילוח עדי אלו

 ימי לכ הריבע רבע אלו םויב םימעפ שולש ללפתה ,רשכ

 אוה .ויתובשחמב ישפחו ןידב םיליקמה ןמ היה םלוא .וייח

 ונתא אלו ותשא םע אל החיש הברה אלו בל-רוגס םדא היה

 ,תומוח םייניעו ,םכח-דימלת לש הובג חצמ ול היה .םידליה

 הלאש ךותמ וליאכ תוטיבמ ויהש ,ןהירוחב קומע תובשוי

 טלשש גהנמכ ,"הטופאק" אלו יטּודרּוס היה שובל .ההימתו

 ויתפש לע הלע ךויחו המוגע התיה וינפ תשרא .תורייעב דוע

 לבס וליאכ .לוקב םעפ קחצש רכוז יניא .תוקוחר םיתעל קר

 בשי תיבב .תופוכת םיתעל ויתווקתב בזכאתנו וייחב הברה

 לש הרבחב אצמנשכ םלוא ,רפסב וא ןותעב האירקב עוקש

 תולאשב םינופ ויה וילאו ,םירבדמה שאר היה ---וידידיו וירכמ

 םימעפל אבא ינחקל דלי ידועב .ויתונורכזמ רפסמ היה אוהו

 אל םלוא ,םילויטלו הלאכ םירבח-תוביסמל תותבש ימיב ותא

 םילייטמהו םיחחושמל ביבסמ ךלהמ יתייהו תוחישל יתבשקה

 ."םימכח תוחיש" לש ןנכותמ רתוי םיניינעמ םירבד יל אצומו

 תרבחב תבשב לויט תעשב ער הרקמ יל הרק ,ינא רכוז ,םעפ

 ,ריעל ץוחמ תויטיאבו תחנב םילייטמ ויה םה .וידידיו אבא

 לובסל יתלוכי אל .תונטק םינבא הסוכמ שיבכ ליחתהש םוקמב

 ,םעפב םעפכ םתדימע תאו יטיאה םתכילה בצק תא ,ןבומכ

 םינבא יתפסאו םביבס יתצצורתה .החישב םתוזכרתה הרבגשכ

 תחא ןבא העגפ ,ןטש השעמ .דצ לכל ןתוא יתידיו שיבכב

 אלמ ימוקמב יתדמעו דואמל דע יתלהבנ .אבא לש וחצמב

 אלו סעכב יב ףזנ אל ,זגרתנ אל אבא םלוא .הטרחו הדרח

 יתלהבנ המכ הארו הגגשב היה הז יכ עדי אוה .שנוע ילע ליטה

 הרקמ רחאל תבשב ותא םילויט םלוא .השעמה לע יתטרחתנו

 .ומע יתוא תחקל ,הארנכ ,לדח אבא .רכוז יניא -- הז ער

 ב

 יתש ורג השראווב .הריעצ הפוקת התואב התיה דוע אמא

 תושישק תויחא יתש .הנקז םא םע הנממ תוריעצה היתויחא

 תוריעצה תויחאה .קרוי-וינב ורגו הקירמאל ןהילעב םע ורגיה

 ,הרמז --תחאו ,רתנספ לע הנגינ--תחא ,השראווב ודמל

 .ןעוצקמב ונתנש םירועישמ וסנרפתה ןה .ןוירוטברסנוק ורמגו

 םגו תונורשכ תלעב איהש ורפיס רתנספ הנגינש תוחאה לע

 ,רכוז יניאו דואמ הנקז התיה אתבס .םיטרצנוקב העיפוה

 אוה םגו ,היבא יחא ,השראווב ימאל היה דוד םג .יתא החחושש

 ,ןהמ תחאו ,דבלב תונב ול ויה .םיינלופ םירפס תונח לעב

 יתייהשכ ,דימת יתא תקחשמ התיה ,בל תבּוטו הפי הרוחב
 .השראווב הירוקיב תעשב ימא םע תונחב רקבמ

 ,ותשאמ ול ראשנש דיחי ,םינושארה ויאושינמ ןב היה יבאל

 התמ השאה םג .תוקונית ותמ םלוכו םיבר םידלי ול הדליש

 ,קצולפל רבעש ,הדלוג תיבמ התיה איה .בל תלחמב הריעצ

 לש היקסע וחילצה םשו ,יתחפשמ םשל הרבעש ינפל דוע
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 ינבו יבא ןיב רשקה .גוהנכ ,הייח ןונגס הנתשנו החפשמה

 יבא לש םהייח ימי לכ ףפורתנ אלו ץימא היה הדלוג תחפשמ
 .םינבהו החפשמה

 אוה .תובר םינשב ינממ שישק היה יבא לש דיחיה ונב

 לש הנתח היה רכוז ינאש הפוקתבו ,היתויחאו ימא םע דדייתה

 רכתשמ היהו תינלבק הרבחב זא דבוע היה .תרמזה יתדוד

 יתוחא לש דומילה-רכש תא םלשמ היה ותרוכשממו ,ער אל

 יתודלי ימימ היתרכז אלש ,יבא םע היאושינמ ימאל הרוכבה

 הסנכנו השראוול יתדודל החלשנ שש תב התויהב יכ ,םימודקה

 קסנולפ תוצוחב הצצורתהו הזילע התיה איה .הניכמל היסנמיגל

 םהמ דחאו ,םינטק םידלי ינשב הלפיטש ,אמאו ,הבבותשהו

 .השראוול התוא החלשו הילע חיגשהל הלכי אל ,ינלוח

 םכותבש ,ויתונויסנ לכבו ויקסע לכב אבא חילצה אלשכ

 -צוהל ףסונו ,ותרזעל אובל רוכבה ןבה רהימ ,תודמלמ םג התיה

 לבור 15 קסנולפל אבאל חלוש חיה יתויחאל ךוניחה תוא

 אבא לש םירידנהו םיירקמה ויחוורל ףרטצהש םוכס ,שדוחל

 התוכזב .קיפסה אוהו .החפשמה תלכלכל קיפסהל ךירצ היהו

 הצק דע ןוכסיחבו תוצירחב ונתיב קשמ תא הלהינש ,אמא לש

 הסיבכל קר ,תיבה קשמב הדובעה לכ תא התשע איה .לובגה

 התוצירחב .רכוז ינאש הפוקתב "היוג" תרכוש התיה הלודגה

 ,ינא רכוז .לוונמה ינועה לש ותוטלתשה תא עונמל החילצה

 ןתיש אבאמ עובתל ,תבשה םוי ברקתהב ,הצלאנ םעפ אלש

 תחא הבושת אוהו ,תיבה קשמל ללכב וא תבשה יכרצל הל

 היתונעט לכ ולכשכ .ייל ןיא ףסכו ,ךל השעא המ" :ול התיה

 הלכי אלש ,הנעט הבלמ תצרופ התיה ,השואי רבגו אמא לש

 ,העג" :שידייב הז טפשמ) "! לדתשהו ךל" :הילע גילבהל

 .(תופוכת וב ונשמתשהו ,יתחפשמב םגתפל ךפה ,'! ךיז עראטס

 אל .םירבדה תפילח הקספנו אבא לש ויתונעט ומתתסנ זא

 ימא החילצה ךיא ,םויה דע עדוי ינגיאו םימיה םתואב יתעדי

 ,רוסחמה שגרוה אל תיבה קשמב םלוא ,הקוצמה ןמ ץלחיהל

 החונמ הטלש ונתרידבו ,רשב םגו ןחלושה לע גד היה תבשבו

 דואמ ליקמ היה יכ ,הזב קלח היה אבאל םג .תבשה תשודקו

 .וינפ לע רחא בר הריכה אלו וילע הכמס אמאו ,ןידב

 ,יתוא תחקול אמא התיה השראוול םעפב םעפכ היתועיסנב

 תא הל וריכזה הירוקיב ימי .יתואירב הקזחתנש רחאל הארנכ

 -טאית תרקבמ ,תינלופה הריבב תבשוי התיהשכ ,םיבוטה םימיה

 .הריעצה התוחא םג םימעפל הפתתשה םהבש ,םיטרצנוקו םינור

 םינקחשה לעו םינורטאיתה לע תוחיש תיבב יתעמש םעפ אל

 םימעפל ,אלפ הארו .הירמזו הרפואה לע ,םהב ונייטצהש

 היה אוה םג .הנבהו העידי ךותמו ,הלא תוחישב אבא םג ברעתנ

 רשפאו ,אמא םע וייח לש תיאשרווה הפוקתב ,הארנכ ,רקבמ

 תורפואה תא רכוז היהו השראו לש םינורטאיתב ,ןכל םדוק דוע

 .םשה-יעודי םהינקחשו םהירמז תאו ,תומארדה תאו

 -ארה ןמ .םיעטוקמ תונורכז יל וראשנ אמא םע תועיסנהמ

 תרבוחמ התיה אל קסנולפ .ףרוחב העיסנ ינורכזב הרומש תונוש

 תדוצמל תבכרב עוסנל היה ךירצ .לזרב-תליסמ וקב השראו םע
 ,המ םושמ ,ימא התעט םעפ .קסנולפל הלגעב םשמו ןילדומ

 .בוזע היה םוקמהו ,ףרוח ליל היה .תבכרה ןמ תדרל המידקהו

 ןמז .ןילדומב תוכחמו תודמוע תולגעה ויה קסנולפל םיעסונל

 רק היה .קסנולפל ונאיבתש ,הלגע האצמש דע אמא השפיח בר

 םושמ ילוא .הדיל לפנש םח רבד לכב ינתפטע אמאו ,דואמ
 אמאשכ ,דחפמו רוקמ יתיכב יאדו .ינורכזמ רבדה קחמנ אל ךכ

 ירובגש ,רענ לש ותוואג םלוא ,הלגע ירחא הישופיחב הצצורתה

 רכז תא התחמ ,אמגוד ול ושמיש ארקש תואקתפרהה ירפס

 םיבר םימיו ,קסנולפל םולשב ונעגה .ינורכזמ רוקהו דחפה
 .העיסנ התוא לש תואקתפרהה לע תרפסמ אמא התיה

 לודג דלי רבכ יתייה .השראווב רכוז ינא םיתועיב-ליל דועו

 ונלוכ ליבשב הנילל םוקמ יד היה אל המ םושמ .העיסנ התואב

 התיה אלש ,יחא לש ותרידב ןולא ינאש טלחוה .יתודוד תיבב

 הרמג רחאל השראוול הרבעש ,יתוחא .יתודוד תרידמ הקוחר

 יתוא הליבוה ,היסנמיגל הסנכנו םיליחתמל רפסה-תיב תא

 התביכו ןושיל ילע התוויצ ,הטימב ינתביכשה ,יחא לש ותרידל

 יתבכש המ ןמז .הל הכלהו ,הטימה די-לע קלדש ,רנה תא

 ,םירורפג שפחמ יתלחתה .םדריהל יתלוכי אל םלוא ,החונמב

 אל אמש ,הדחפ יתוחא .יתאצמ אלו ,רנה תא קילדהל ידכ

 דוע למשח .םירורפגה תא האיבחהו ,הקילדל םורגאו רהזיא

 .רידנ היה זגה רואמ םגו ,השראוו יתבל םהה םימיב רדח אל
 .תונוש תונומתמ תונומת יניע ינפל ריבעמו דבוע ליחתה ינוימד

 .םיתועיב-תונומתל וכפהו רתויב תודיחפמ ושענ טאל טאל

 יתשפיחו יתמק .אושל ךא .םירורפג ירחא שפחל בוש יתלחתה

 -כוכה רוא .הרטזוזגה לא יתאצי .יתאצמ אל .שומישה-תיב תא

 תא יתישעו גילבהל יתלוכי אל .יחור תא תצק קזיח םיב

 רעושה ינארי אמש ,דחפמ יתדער ןמזה לכו ,הרטזוזגהמ יכרצ

 המ ,ימצעל יתראית .התיבה רזוחה רייד הזיא ינליהבי וא

 יתרזח .רבד םוש הרק אל םלוא .השובהו הפרחה היהת הלודג

 תונומת .יצמאמ ויה אושל םלוא .ןושיל יתיסינו בכשמלו רדחל

 יתלוכי אל .יל עמוש היה אל ,יתיכב .בוש ינודירחה הלהבה
 בוזעל יתטלחה .שבלתהל יתלחתהו יתמק .הטימב דוע בכשל

 .ןתיבל ךרדה תא יתעדי אל ךא .תודודה לא תכללו הרידה תא

 ,םישנא םיאלמ ,םיראומ תובוחר הצירב יתרבעש ,ינא רכוז
 יתלצלצו המוקל יתילע ,תיבה רעשל יתסנכנ דחא בוחרב

 .הרידהו תיבה דע תובוחרב ינליבוה רימט שוח .יתודוד תרידל

 ,תובוחרה תא יתרבע .ךרדה תא יתשפיח אל ,שיא יתלאש אל

 ןתולעפתהו ןתהימת התיה הלודג .ןמזמ ךרדה תא יתעדי וליאכ

 הז סנב החפשמב םיחחושמ ויה בר ןמזו ,יתודודו ימא לש
 .יל שחרתנש

 יושע היהש ,רבד הרק ימא םע השראוול יתועיסנמ תחאבו

 ,יתא חחושל בהא יבא-ןב לודגה יחא .יתחפשמ לע ןוסא איבהל

 ןיאו -- ברע יהיו .יתובושתמ לעפתמו תולאש יתוא לאוש היה

 ,יחאו יתדודו ימא ,ונלוכו -- עודיכ ,הרצ ןושל אלא "יהיו"

 העגנ ךרד וזיאב רכוז ינניא .ונחחושו הרטזוזגה לע ונבשי

 לש ויתולאשל יתינעש רחאלו .ותקוצמו תיבה יניינעב החישה

 אלמ יתייהו רתויב תומכוחמל ןתוא יתבשחש ,תובושת המכ יחא

 יתייה ,ךמוקמב יתייה וליא" :יחאל ול יתרמא ,ןהילע הוואג

 .דובעל לוכי וניאו ןקז רבכ אוה ,אבאל הכימתה תא לידגמ

 ךממ דבכי אלו ,איה הלודג ךתרוכשמ --  ,יתפסוה --- ,ירהו

 ךל רמא ימ" : טושפ ינלאש םירבדה לש םפוסב .הלאכ תושעל

 : יתינע ,ןהילע "תוואג הרבגש ,יתובושת ףטשבו "? תאז לכ

 אצי .הלא ירבד ושעש םשורה המ ןיבהל רשפא .יילש אמא"

 תא לידגי ,גרוחה הנב ,לודגה יחאש השרד אמא יכ ,םהמ

 !וינזאב התעיבת תא עימשאש יתוא הדמילו ,ונתחפשמל ותכימת

 םג ,הנטק איהש ותכימת לעו יחא לע הרביד אל םלועמ איהו

 ריבסהל לוכי אל יחא םלוא .תיבב ךכ לע החיש םוש יתעמש אל

 אמא תא םישאהו ,ויתולאש לע יתובושת תא תרחא ומצעל
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 יתובושתב יתללוע המ ,יתוניבה אל ינא .הנממ קחרתהו

 .ןתוכזב תוחבשתו תוליהתל יתיפיצ ,הברדא ,"תומכוחמ"ה
 ול התוא תאשל דמעש ,יתדודמ םג קחרתנו םימיה וכרא אל

 הרשפ ידיל איבהל חילצהו ,רבדב ברעתהל ץלאנ אבא .השאל

 רחאל ,תיבב תוחישב רבדב ועגנשכ .תקולחמ עונמלו דוריפ לש

 תוכמות יתויחאו תרמוא אמא התיה ,ונלדג ינאו יתויחאש
 אל ,"תומכוחמה" יתובושתו החישה התוא אלמלאש ,הירבדב

 ימא תחפשממ יחא לש תוקחרתהלו ערק ידיל עיגמ רבדה היה

 .יתדוד ןיבו וניב דוריפלו

 ונתא הבשי אל איה .םינושארה היאושינמ תב התיה אמאל
 ,יתלדגש רחאל אמא יפמ יתעמשש םיזמר המכמ .קסנולפב

 םידליה ודלונשכו ,תאזה תבה תא בביח אל אבא יכ ,יתוניבה

 .ןאל יתעדי אל .תיבה ןמ האיצוהל המצעל חרכה אמא התאר

 יתעמשו רקובב םעפ יתררועתנש ,ינא רכוז לפרעל דעבמ ומכ

 ינפל דרפיהל ואבש ,התבו היחא ,אמא ןיב יכב ךותמ החיש

 -וינב החילצהש ,יתדוד לש התנמזה יפל ,קרוי-וינל םתאיצי

 ,הנעי-תב תוצונל תשורח-תיב הל היה ."םייח תושעל" קרוי

 תבה .םייחב הכרד תא התרזעב אצמת התב יכ התוויק אמאו

 ורמשי םהש ,התוחאבו היחאב החטב אמאו ,הפיו הריעצ התיה

 םאה-בל הבל ,םכשה רקובב ,םוי ותוא םלוא .ןוסא לכמ הילע

 ןמז רחאל .דוע התוא תוארל התכז אל איה .תוער הל אבינ

 אלש הדודהו ,"הער תוברתל האצי" התב יכ ,העידי הלביק

 הביט המ ,עדונ ןמז רחאל .התיבמ התוא השריג ,םידלי הל ויה

 .יקלטיא םע הנתחתה איה :הער תוברתל האיצי התוא לש

 הלע םעפב םעפכ לבא ,ירמגל קתינ אמא ןיבו הניב רשקה

 המיכסהש ,המצע תא םישאהל הלדח אל םימיה לכ .הבל לע הרכז

 תא וליאו .הייח ימי לכ דילגה אל עצפה .הקירמאל החלשל

 הריתסה ,התיבמ תבה הקחרוה וללגבש ,אבא לע הלש הניטה

 .היתפש לע התולעהל הזיעה אלו ,הבלב קומע

 ,קרוידוינמ הדודה ונתוא הרקיב קסנולפב ונייח תפוקתב

 יכ ,"ןוקית" שקבל יברה לא האב איה .יתוחא העסנ הילאש

 ,ןילופל קרוידוינמ השק העיסנ התשע ךכ םשל .הרקע התיה

 ןהיניב ורביד המ לע עדוי ינניא .קסנולפב ונתוא םג הרקיבו

 םלוא .התב תורוק תא אמאל הדודה הרפיס יאדו ,תויחאה
 םילבור השימח : הנתמ יל הנתנ ונתאמ הדרפיהב יכ ,ינא רכוז

 -יקש הנורחאהו הנושארה ,הנתמה תא ינממ החקל אמא .בהו

 ,יחא לש ותכימתמ שילש ,הזכ לודג םוכס .יתודלי ימיב יתלב
 .אמא לש הקשמב ותעב רבד דימת היה

 אל היטרפ תאו תוידוס הפופא התיה תאזה הידגארטה לכ

 יתוחא םע יתיארתה הקירמאב הנושארה םעפב יתייהשכ .יתעדי

 תינש האשינו הנמלאתנ איה .תינלופ הרביד דוע איהו ,תאז

 הניט יתוחא הרמש הארנכו ,םייחב התיה אל רבכ אמא .יקלטיאל

 .היתורוק תא יל הרפיס אלו הילע הלאש אל יכ ,הבלב הילע
 .התוזילעו היפוי תותוא הינפב ורכינ דוע .יתלאש אל ינא םג

 רתוי .ונמלועלו ונל הרזו שדחה המלועב היורש התיה איה
 .היתיאר אל

 .הנממ תוריעצו םיריעצ ,הלש תורכמו םירכמ גוח היה אמאל
 .ריעל ץוחמ ץיקו ביבא יברעב תלייטמ ,םתא הלבמ התיה איה

 השראוומ ונילא הרזחשכ ,םילויטהו תושיגפה וברתנ דוחיב

 איה .השראווב םידומילב החילצה אלש רחאל ,השישקה יתוחא

 הקלחמב םג הראשנשכו ,היינשה הקלחמב םייתנש התשע

 -רכש תא םלשמ היהש ,יחא טילחה -- היינש הנשל תישילשה

 ,הידומילב הנייטצהש ,תרחאה יתוחא ליבשבו הליבשב דומילה

 קשח הל ןיאש ,הרענ לש הידומילל ףסכ איצוהל ןכתיי אלש

 לכותש ,הדמלמ ליחתה ילש הרומהו ,קסנולפל הרזח איה .דומלל

 ,הפי הרענ ,היתונש ביבאב התיה איה םלוא .היסנמיגל בושל

 .םייח-תאמצו גזמ-תזילע ,םייניע-תפיו רעיש-תמודא

 יתוא םיריאשמ ויה .יניעב ןח ואצמ אל הלאה םילויטה

 תחורא רחא תיבה תא בזוע היה אוה םג אבא יכ ,ידבל תיבב

 .ברעה תועשב קחשמל םירבח "נא םג יתאצמ דימת אל .ברע

 המכ דע הליכאה תא יתכראהו ,אמא תא בכעל לדתשמ יתייה

 תא הכפה תחא םעפו ,תזגרתמ התיה יתוחא .יתורשפאב היהש

 תכיפה ןיבו הזה השעמה ןיב היה עספכו ,ינפלש התה סוכ

 הלהבנ אמא .ןחלושה לע דמעש ,חתורה (םחימה) ראווומאסה

 תחא םעפו .יתוחא חור תרומל ,םעפה רחאתנ לויטהו דואמ

 תלדהו תיבב אוה םג היה אל אבא .האירקב עוקש דבל יתראשנ

 .ןושיל ךלאו רפסה תא רומגאש ,הארנכ ,ובשח .הרוגס התיה

 יתקספהשכו ,רפסה רמג דע אורקל יתכראה אל םעפה םלוא

 הז ךיא .ילע םירבוג ןובלעהו תוזגרתהה וליחתה האירקה תא

 התיה אל ךיא ? רוגסו קיר תיבב ידבל ינבזעל אמא הלוכי

 התלע יתורמרמתה ? יתוחא לש הנוצר תא השועו ילע תמחרמ

 יתצפקו --'א המוקב התיה ונתריד -- ןולחה תא יתחתפש דע

 תא יתעדי .התיבה האיבהלו אמא תא שפחל יתצרו הצוחה

 דימ .םילייטמה תרובח לא יתעגה הציר ךותמו ,םילויטה םוקמ

 ,ידבל יתוא תבזוע איהש ,תונעטבו יכבב אמא לא יתלפטנ

 הרזחו ינטיקשהל הלכי אל אמא .התיבה יתא בושתש יתעבתו
 .סעכו תורירמ האלמ ,יתוחא הירחאו ,התיבה יתא

 ךומס ןהל היהש ,קיזּוג םשב תויחא יתש ויה ימא לש הרובחב

 םיחרפו בשע הסוכמ ,הלודג רצח םע ןטק תיב ונרוגמ-תיבל

 -בש היצנגילטניאה לכו רכאמהּוש תויחאה ןכו ;ביבא ימיב

 ול וארקש ,םיובנירג םולש ,יבא לש ובורק ןב ,הרומה : הרייע

 ךרדב יל הארק אמאש ומכ ,(קחצימ בסּומ) רודיזיא םשב

 יבר םש לע ,קחצי םשב יתארקנש יפ-לע"ףא ,קרוד הנטקה

 שבוחה םג .התוואג התיה וילעש ,"ןילבולמ הזוחה" קחצי בקעי

 ,'ץיבודזּגרד הרייעב רחא שבוח לש ריעצה ונבו ,ןייטשלקניפ

 ויה אל ןיד-ךרועו ידוהי אפור) ימא תרובח לע םינמנ ויה

 ופסאתנשכו .תינלופ ורביד םלוכ .(הפוקת התואב הרייעב

 תא םהיניבו ,םיינלופ םירפס וארק ,ונתיבב ףרוחה-יברעב

 האירקמ ינורכזב ראשנ הברה אל .'ץיבקצימ םדא לש תומיאופה

 ייראיזד" ןוזחה-רפסמ תחא הנומת קר .הל יתבשקהש ,וז

 לש הנומת ,יבלבו יחומב העבקנ 'ץיבקצימ לש (םינצבקה)

 םיעיבמ םינצבקהו ,שחרתהל דיתעה םויא והשמל היפיצ ליל
 : רזוח טפשמב םדחפ תא

 ...הפ שחלמ דחפ ,טקש

 ? הפ שחרתי ,הפ היהי המ

 ריעצה ,ץיבודזורד .וז הרובחמ דואמ ,ןבומכ ,התנהנ יתוחא

 םירפסה ןמ .היניעב ןח אצמ אוה םגו ,הירחא ךשמנ ,הרובחבש

 לש הלוק-לוצלצמו הבהא לע יתעדי רבכ תינלופב יתארקש

 ןאכ תחמוצ יכ יתוניבה ,ץיבודורד לא הנופ התיהשכ ,יתוחא

 ורגיה ותחפשמו ץיבודזורד .הלישבה אל איה םלוא .הבהא

 -וינב התב םע הל היהש רמה הנויסנ רחאל ,אמאו .הקירמאל

 םג .ותא רגהתו ץיבודזורדל אשנית יתוחאש המיכסה אל ,קרוי

 .תאזה הנושארה התבהא ירחא הברה הבצענ אל יתוחא

 .תולחל יתלדחו יתלדגש רחאל יב לפטל יאנפ היה אל אמאל
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 יתייהשכ .הנמז לכ תא הנממ ולזג הירכמ תרובחו תיבה-קשמ
 .םהמ רכז לכ יבלב ראשנ אל לבא ,םירופיס יל הרפיס קונית

 'ר לעו "ןילבולמ הזוחה" לעו ןילבולב הלש אבא תיב םג

 ךכו .הרפיס אל ,םימעפל םמש תא הריכזהש ,קסנ'זילמ ךלמילא

 ומש תא הבר הביחבו תופוכת םימעפל ריכזמ היהש ,אבא םג

 תינלופה תוממוקתהב ףתתשהש ,ונב תאו רנזופ המלש 'ר לש

 לע םולכ רפסמ היה אל -- ,תוברקה דחאב לפנו 1863 לש

 הבשומה ,יראחוקב הב דמלש הבישיה לע אל םגו ,ורבעש םימיה

 -רחא יל עדונ הז לכ .רנזופ דסיש ,קסנולפ די-לע תידוהיה

 הרפיסשכו .ןילופ ידוהי ימי ירבדב יתוניינעתה הלדגשכ ,ךכ

 ,הרות תחמש םויב "ןילבולמ הזוחה" לש ותריטפ לע אמא
 --ול וליגש יפל -- דרויה חישמה ינפ תא ליבקהל שקיבשכ

 אבא היה ,תמו לפנו ותארקל תולעל הכז אלו .םימשה ןמ

 ,ללכ יתעדי אל אמאו אבא לש םהייח ימיב :רמואו גלגלמ

 םירומש ויהש ,הדגאו יווה ,הירוטסיה לש תורצואה םילודג המ
 .םנורכזב

 ג

 ףא יל רפיס אל הרות יתוא ודמלב .ןטסילנויצאר היה אבא

 השמ לע ,תובאה לע תוידומלתה תודגאה רצואמ תחא הדגא

 הילאש ץראה ףס לע ותומ לע ,רציש ומע שפנ לע ויתומחלמו

 יבלב עוטנל עדי אל אוה .הנש םיעברא רבדמה רוד תא ליבוה
 לבסהו הרובגה תולילעב תוניינעתה ררועל ,םודקה רבעל הבהא

 ותונמאנב והשמ רסח יכ יתשגרה יתודליב דוע .יתובא-תובא לש

 ונתיבב ורמשנ םיגחהו תותבשה .תרוסמה לע הרימשבו ןידל
 םהב הסינכמה ,וז הריתי המשנ ויה תוללושמ לבא ,םתכלהכ

 .ונורכזב קומע תתרחנו דליה בלל תרדוחה ,תדחוימה הרישה תא

 הדגאהו שודיקה ,תוכרבה .דחא ןוגינ ףא אבא יפמ יתעמש אל
 הליגר הרבהבו טושפ לוקב וארקנו ורמאנ "רדס"ה לילב

 השק הדבעש ,אמא .םינש לש לגרה ידי לע התנקנש ,תוריהמבו

 וליאכ ,התדובע רמג םע הפוג לכ הצחר ,םיגחו תותבש יברעב

 ,ןחלושה תא הכרע ,בוטדםוי ידגב השבל ,השדקתנו הרהטינ

 -םויו תבש תלבקל התיה הנכומ .םהילע הכריבו תורג הקילדה

 ללפתמ וא ללפתהל ןיינמל ךלוה םימעפל היה אבאו .בוט

 היה גחב קר .הלחה לע שדקמו ואסיכב בשייתמ היהו ,תיבב

 .ונחנא םג דומענש שרוד היה אלו הדימעב ןייה לע שדקמ

 םירז תויגיגחהו הריתיה המשנה תשגרהו יגיגחח סקטה שוח
 .ןטק היה גחהו לוחה ןיב לדבהה ,ול ויה

 .השודקו גח לש הריוא ונתיבב הרבג םיארונה םימיב קר

 התיהש ,םירחת תטשוקמ הנבל הלמש תשבול התיה אמא

 םג אבאו ,הליפתה-תיבל תכלוהו ,היתולולכ םוימ התא הרומש

 .גח תשודק שבולו םימיה לכ לש לוחה תא טשופ היה אוה

 םלוא .ודי לע ינדימעמו הליפתה םוקמל יתוא חקול היה אוה
 םידוהי אלמה ,הליפתה-תיב הארמו ,יבל תא הכשמ אל הליפתה

 תא ררוע אל ,הלומה לוקב ןזחה ירחא םירזוחה תותילט יפוטע

 אבא די לע ימוקממ יתקמחתהו העשה הכרא אל .יתושגר

 תוממורתהו השודקה תדרח התואל יתיכז אל .הצוחה יתאציו
 .תונורכזבו םירופיסב ךכ-רחא ןהילע יתארקש ,חורה

 רמשנש יתדה יווהל םינשה םע יבלב ךלהו רבגש שגרה

 הלא לכב ןיאש יתשגרה .שאר תלקה םושמ וב היה ונתיבב

 ריעצה ויחא תא יתרכהשכו .הדמולמ םישנא תוצמ ,לגרה אלא

 ,אבא גהנש הממ תרחא ותיבב גהונ היהו אפור היהש ,אבא לש

 רבדש ןבומ .ונתיב לע לוחה תא הטילשהש ,הביסה יל הררבתנ
 יל המדנ לבא ,קסנולפב יתודלי תפוקתב יל ררבתנ אל הז
 רפסמ היה אבא .המ-תשגרה רבדה תא יתשגרה הפוקת התואבש

 ונממ ריעצה ויחאל טישוהש ,ותרזע לע םיעטוקמ םירבד

 בחרמל רובעיו שרדמה תיב ילתכמ ץורפיש ,תובר םינשב

 ותויהב היסנמיגל ןנוכתמ ליחתה ידוד .ויתומא 'דל ץוחמש

 התוא רמג ,תינימשה הקלחמל תוניחבב דמע ,םינש ח"י ןב

 רפסה-תיב -- הארקנש ,השראו לש הטיסרבינואל אל סנכנו

 יאדווב ועירכה .גרוברטפב יאבצה יאופרה דסומל אלא ,ישארה

 רדנסכלא תוכלמ לש הפוקת התואב .אבצה ןמ רורחיש יקומינ

 הנקו שרדמה-תיב ילתכ תא בזעש ,ריעצ ידוהי היה ינשה
 .הרזעמ הנהנו תוחותפ תועורזב לבקתמ בור יפדלע ,הלכשה

 ידוד רחב ,הידנפיטס תרוצב הנתינש ,וז הרזע ללגבש רשפא

 וידומיל קוח תא רמג אבא לש ויחא .יאבצה יאופרה דסומב

 הלעו םינש ךשמב וב תריש אוה .אבצל סנכנו תונייטצהב

 .רצנתיש ול ועיצה ,לרנג תונמתהל היה ךירצשכו ,הגרדל הגרדמ
 הינודנ לביקו ןתחתה ,ףולא תגרדב תבצה תא בזעו בריס ידוד
 .חתנמ אפורכ השראווב דבוע ליחתהו

 היה רכינו .הוואג ךותמו ,תיבב םעפ אל אבא רפיס הז לכ

 ךלוה היה ויחאכ ריעצ אבא היה וליאש ,רופיסה תמיענמ

 םינושארה םיאושינה תורצו החפשמה לועו וליגש אלא .וכרדב

 תא חתפ וידלי ינפל .רצה ומלועב ראשנ אוהו ,ודעב ורצע
 .בחרה םלועה ירעש

 איבמ היה אל אבא .יל היה רז אבא לש וירכמו וידידי גוח

 ורמשנ אל םהיתומש ףא .תוקוחר םיתעל אלא התיבה םהמ

 תחפשמל ,ןירג רודגיבאו םיובנירג םולש ונבורקל טרפ ,ינורכזב

 דסונש ''רדח"'ה ותוא ,רמולכ ,"הטקוקולוק''ה ידימלת לע .חמצ

 הביחב וריכזמ היה אבאש ,למייח 'ר וב דמילו אבא ידי-לע

 אל ,"הישותו המכח ירחוש" הרבחה ירבח לעו ,הצרעהבו

 קסנולפ תא ובזע םהמ םיברש ינא רעשמ .םולכ אלו יתעמש

 םסחימ .רצה םמלועמ ל"נה רפסה תיב ידי-לע ואצוהש רחאל

 ימיב קסנולפב םהירוה םירקבמ ויהש ,אבאל םהמ םידחא לש

 םדומיל דסח תא אבאל ול ורכז םהש ,רעשל ינא לוכי ,יתודלי
 -שהה דעבו תודיסחה דגנ ויתומחלמ לע ."הקטוקולוק"ה רדחב

 דגנ וירמאמ לע רפיס אלש םשכ ,רפסל אבא בהא אל הלכ
 בישהל וקבאמ לעו ,הנוגעו ןיטג יניינעב ןידה תא וויעש ,םינבר

 'ץילמה"ב אבא לש וירמאמ תא יתאצמ .ונוכמ לע קדצה תא
 .ותומ רחאל ויתוריינב יתטטיחשכ קר

 וירמאמ תאו בולוקוס לש "הריפצה" ידיסחמ היה אל אבא

 אבא ץילמה ,ירבע ןותע לע םותחל יתיצרשכ ."ץילמה"ל חלש

 ןילופ ירעל םיעיגמ ויה ויתונויליגש יפ-לעדףא "ץילמה" לע

 -ראווב האציש ,"הריפצה"ו ,םתעפוה רחאל ישילשה םויב קר

 ,קדצל םחול ןותע האר אל "הריפצה"ב .ינשה םויב--הש

 .םידיסחל ולגתסי אלש שפנ-יזע םישנא האר אל היכרועבו

 םיקידצב .אנטוקמ עשוהי 'ר לע הצרעהב רביד םינברה ןיבמ

 תוצופג ויהש ,תולפטה תונומאה לכב ןכו ,לזליז םיתפומ-ילעבו

 ,רפסל בהוא היה .םעה יטושפ ןיב קר אל םימיה םתואב דוע

 ול םיארוקש עמשו תסנכה-תיב ינפ-לע הלילב רבע םעפ יכ

 ןמיס וז האירק התיה םעה תנומא יפל .הרותל תולעל ומשב

 : הנע אלא להביג אל אבא .ארקנה לש בורקה ותומל קהבומ
 ןיב אובל ןהוכל רוסאש םיעדוי םכניא םולכ ,תוצרא ימע"

 ",ןהוכ יגאו ,םיתמה
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 תאירקב ימצע עיקשמ ינא ךיא ,בר רעצב הארש ינא חינמ

 ןואילופנ לע גרובצניג ןרהא יכדרמ לש ורפס .םיינלופ םירפס

 אבא לש ותירפסבו ,תירבעה תורפסה םלוע תא ינפל חתפ אל

 םייניע רואמ"ב המכחה ירפסו ,ול םימוד םירפס ויה אל

 אל לזייו לש "תראפת יריש" וליפאו ,המודכו "קחצי תדיקע"ו

 .רשעו עשת ןב רענ בל ךשומ רמוח ויה

 םירפס יתארק ,רפסה-תיבב יתרקיב .ישפנל יתבזענ ךכ

 םירבח םע הרייעב יתצצורתהו ,אמא תירפסב יתאצמש ,םיינלופ

 ינא ןכיהל ,ינלאש אל שיא .יתאירקב ינכירדה אל שיא .ידבלו

 החפשמה ייחו תיבב הריוואהש ,וילאמ ןבומ .ימ םעו ץצורתמ

 יתיארש גהונהו יתעמשש תוחישה ,תולודגהו תונטקה היתורצו

 .יתכרדוה אלו "יתכנוח" אל לבא .ילע ועיפשה םלוכ --

 .ישוקב רבדה יל הלע אל .יתנייטצהו יתדמל רפסה-תיבב

 תואקתפרה ירפסב האירקה .ןורכז-לעבו הגשה-ריהמ יתייה

 ,תפרצו ןילופ תודלותמ םיירוטסיה םירופיסב םגו תועסמו

 יתועידי תא הרישעה -- רועה-ימּודא תומחלמו הקירמא שוביכמ

 םירפסה ןיב יתאצמ .יתושגר תא הקימעהו יקפוא תא הביחרהו

 םידבועמ םיזונגה ך"נתה ירופיס -- ריוצמו ןטק רפס םיינלופה

 םירבדה רכז תא יב קזיח אוהו בר ןיינעב ותוא יתארק .םידליל

 אל תירבעה יתלכשה .םהילע ףיסוה דועו אבא יפמ יתדמלש

 םדומיל רמג רחאל "רדח"ב ודמלש ,ירבח לש וזמ התוחפ התיה

 ,סנקיד ,טוקס רטלאו ,ויס ןגיוא ,המוידו רפוק ירפס .רפסה-תיבב

 ףסונ ,םירחאו יקסובזר ,יקסבשארק ירפס ,םירחאו וגּוה רוטקיו

 ףסאתהב ונתיבב וארקנש ,יקצאבולסו 'ץיבקצימ יריש לע

 ןילופ ימי ירבדב תויללכה יתועידי תא ורישעה ,ימא תרובח

 םהירוביג .םיאכודמה םימעה לש תוריחה-תומחלמבו תפרצו

 ,םהיתויוכז לע ומחלנש ,םינלופל הביח יב וררוע ,ישפנ תא וחקל

 לע ועיפשה ,שפוחה יבהואו חורה יזילעו שפנה-יזע ,םיתפרצל

 הצור ינא המ ,םימיה םתואב ינולאששכ .יתופיאשו יתומולח

 : תוראפתהבו תיתודלי הוואגב הנוע יתייה ,לדגאשכ תויהל

 ,ן[בומכ ,תררועמ התיה יתבושתו -- "!יתפרצה יצה לש לרימדא"

 .הוואג אלמתמ יתייהו ךכב יתשגרה .הביחו ןוצר לש קוחצ

 יתויהבש תיבב ורפיס .טעמכ אלפדדלי לשכ ארייעב ימש אצי

 חקפמ וב רקיב ,רפסה-תיב הנושארה הנשב דמולו שש ןב

 לעב דליב לקתנש ,רוקיבה-רפסב בתכו םייממעה רפסה-יתבל

 קיזת אמש ששח וב ררועש ,תובר תועידיו םילודג תונורשכ

 ונמנש ,קיזּוג תורוחבה ןייחא .ותואירבל תילכשה ותוחתפתה

 עקתשהל הסינ וא רוקיבל אבש ןיד-ךרוע ,ימא תרובח לע

 יב ורצע תחא םעפו .ריעה טפושל רפיסו ילע עמש ,הרייעב

 ונהנ םה .ןילופ תורוק לע החישב יתא וסנכנו בוחרב םהינש

 באלסינטס ,ןילופ לש ןורחאה ךלמה לע ינולאשו יתובושתמ

 -ושתב .דגוב היה אוהש ,הברה בושחל ילב יתינע .יקסבוטאיגופ

 םירופיסה אלמלא .םייטוירטאפה םהיתובל תא יתשבכ וז יתב

 אמא לבא .ינורכזב םירמשג ויה םירבדה םא ,אוה קפס ,תיבב

 ,יתוחכונב םהירכמל ורפיסו ,םהירכמ יפמ םהילע ועמש אבאו

 .םהיפמ ,ינורכזב ועבקנ ךכו

 .ירמגל םירחא םישעמו םירבד ורמשנ ילש ינורכזב

 םושמ ילוא ,הקנולפ היה ומשש לחנ םרז ונתרייע די לע

 הארקנ הרייעה : ךפהל ילואו ,קסנולפ םשב הארקנ הרייעהש

 תצחרתמ תידוהיה היסולכואה לכ התיה ץיקה ימיב .לחנה םש לע

 התא יתוא תחקול התיה אמא .הרייעה ךותב רשגה די-לע לחנב

 םישנהו ,קסנולפב םיעודי ויה אל הצחר-ידגב .ןטק יתייהשכ

 ,אבאו ,םירבגה תרזעל יתרבע יתלדגשכ .הליל-תנתוכב וצחרתה

 דומלל יתלחתה .ילע חיגשה ,םיצחרתמה ןיב אוה םג היהש

 תכלל יתקחרה םעפש דע .ידיב רבדה חילצה אל בר ןמז .תוחשל

 יתיאר .תוחוקפ ויה יניע .ינוסיכ םימהש עתפל יתשגרהו לחנב

 הכמ יתלחתהו דחפ יתוא ףקת .הקורי איהו םימה ךרד שמשה תא

 דוס יל הלגתנ ךכ .םהינפ לע יתפצש דע ילגרבו ידיב םימב

 יתדמל .םיחופנ םירודכ תרזעב ותולגל יתלוכי אלש ,היחשה

 לא יתויחאו אמא ואב ,תיבב רבדה תא יתרפיסשכ .תוחשל

 קושב םידוהי :ןילופב הרייעה יווהמ
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 תודמוע ויהו ,םירבגל הצחרה םוקמ אצמנ ותברקבש ,רשגה
 .הקנולפה לש םיברה םימב החוש ינא ךיא ,תואלפתמו תוטיבמו

 ,לוחבו םימב םיעושעשלו הייחשל ץיקב שפוחה-ימי יל ויה

 יתייה .לוחה לעו םימב תופילח יתבשי תועש .לחנה תפש לעש

 רזוחו ילוכ ךלכלתמו לוחב שלפתמ ,יקנו ץחורמ םימה ןמ אצוי

 אמא יתוא החלש םעפ .הלילח רזוחו ,החושו לבוט ,םימה לא

 ץחרתהל ,םימה לא ינכשמ ירצי .רקובה תחוראל םהל תונקל

 ךא .התיבה םחלה םע בושל יתרמא ךכ-רחאו ,תצק תוחשלו

 .יבלמ יתוחילש החכשנ ,םיגנעמהו םירקה םימה לא יתסנכנשכ

 םימל רזוחו לוחב שלפתמו אצויו החוש :יכרדכ גהונ יתלחתה

 ,תועש לע תועש םימיענב יתיליב .שלפתמו אצוי בושו החושו

 וליחתה ,יתרזח אלו תועש המכ ורבעשכ .שוב דע יל וכיח תיבבו

 -רסחו זילע לחנה תפש לע ינואצמו ,ינשפחל וכלהו יל םיגאוד

 אמא תא יתבערהש ךכ לע ,ךיאו יתשנענ םא רכוז יניא .הגאד

 ינווע תא יתויחא יל וריכזה תובר םינש םלוא .יתויחא תאו
 .אמאל יתגאד-רסוחו יבלדעורו

 גוחל רפסה-תיבב ונגהנ .םינשה ןתואב יתרכה רעיה תא םג

 תא טשקל תוהובגה תותיכה ידימלת לע לטוה .הנשה רמג תא

 ,רעיל םיכלוה ונייה .םיחרפבו םילעב ,םיפנעב דומילה-רדח

 םיפנע םיפסוא ,םיצע לע םיספטמ ,הרייעה תבריקב אצמנש

 םירז םירזוש ,רב-יחרפ םיפטוקו תודשב םיטשופ ,םילע ילעב

 םיפנע םילתכה תא םיסכמו דומילה רדחב םילותו הפצפצה ילעמ

 ונחמשו רעיל הכילהה ונילע המענ .הדשהו רעיה חיר-יציפמ

 תולבלו םיהובג םיצע לע ספטל ,ונל הנתינש וז תורשפאל דואמ

 תא םיררועמו םיקעוצ ,םיצצורתמ ונייה .רעיב תודחא תועש

 ילוקב והער תא שיא םישפחמו והערמ שיא םיאבחתמ ,דהה
 .םיעתמה םידהל םיבישקמו תולוק

 השולש לש םהיתומש קר .רפסה-תיבב ירבח םע יתדדייתה אל

 הנמנש ,רוחב ותוא לש ויחא ,ץיבודזּורד : ינורכזב ורמשנ םהמ

 ;הנושאר הבהא הרוכבה יתוחא בלב ררועו ימא תרובח לע

 תותיכב יתויהב םיבתכמ ונממ יתלביקש ,טאלבנזור ןואיל

 אלו רכוז יניאש ,גרבנזור ישילשהו ,היסנמיגה לש תוהובגה

 .וישעמ לעו וילע םולכ

 ונרגש בוחרב .ברק לש תושיגפ יל ויה םיינלופ םירענ םע

 ילותאקה הליפתה-תיב אשנתה קסנולפב תונורחאה וניתונשב וב

 לא אצוי היהש ,ידוהי בוחרב ויתודש ולבג וירוחאמו .הרייעב

 היה םא ,עובקל לוכי יניאו ,םייוסמ ןמזב .תסנכה-תיב בוחר

 הרובח תפסאתמ התיה ,ךכל ונעגה ךיאו ביבאב וא ץיקב הז

 םשו ,הלפתה-תיב ירוחאמש הדשה לא תאצוי ,םירענ לש

 .םינבאב ברק ליחתה .םיינלופ םירענ לש הרובח הל הניתמה

 .תועגופ ויה אלו תועיגמ ויה אל דצ לכמ תוקרזנה םינבאה

 "לקחשימה" ."ביוא"ה דצל ברקתהל וזיעה אל םידדצה ינשמו

 .קספש דע םידחא תועובש גהנ ,תותבשה ימיב ונקחישש ,הזה

 וליא ,ויתואצותל להבנו רבדב חיגשה םינכשה ןמ והשימ יאדו

 הזבו ,ונתוא שרג אוה .הלפתה תיב לש ןולחב תעגופ ןבא התיה
 .ןוסאמ ונתואו הרייעה תא ליצה

 תיבל ךאוב ,הרייעה הצקב .ידבל יתייה הינש ברק-תשיגפב

 םיבדנתמ שא יבכמ לש לודג ףירצ אצמנ ,יבאלסוברפה הלפתה

 דואמ םיבבחמ ויה םינלופה ידלי .תולמעתה ירישכמ ודי לעו

 יתאצמ ינא םג .וב ודמעש םירישכמב םילמעתמ ויהו םוקמה תא

 םידלי לש הרובח יתאצמו יתאב תחא םעפ .בוט םוקמה תא

 .עפושמ חולב םידרויו םילוע .תומלוסה לע םיספטמ םיינלופ

 .תולמעתהה תוגונעתמו םירישכמה ןמ תונהיל ינא םג יתיצר

 אלו דומעב יתזחא .תוכמ ידיל רבדה עיגהו יל ושרה אל םידליה

 רבד לש ופוסב .םד בוז דע וטרשנ יפאו ינפ .םוקמה ןמ יתזז

 ,הלהבג אמאו התיבה יתבש .הינפמ יתחרבו הרובחה הרבג

 ,היתמחינ יתוא הצחרשכ .םדב םיסוכמ ינפו יתוא התארשכ

 .םהילע רעטצהל ןיאו ,הרובג ינמיס ,דובכ-יעצפ םה הלאש

 ךכ-רחאו ; העגרנו תוטירש אלא הלא ןיאש תעדל החכונ אמא

 רבד-םשל םירבדה ויהו ,ילש דובכה-יעצפ לע קוחצב הרפיס

 .תיבב

 הרקיב אמא םא רכוז יניא .דדונ ידוהי ןורטאית הרייעל עיגה

 דובכ-תותיחפל הבשחש וא ,התא יתוא החקל אלו ןורטאיתב

 לש ובל לע יכ ,וילאמ ןבומ .,,תינוגרא'ז" הגצהב תוזחל הל

 גיצמה ,ןורטאיתל ךלי אוהש ,"הרזה" הבשחמה התלע אל אבא

 יתיאר .הלא תוגצה אקוד וכשמ יתוא םלוא .םעה ןומהל ויתוגצה

 ,םיבדנתמ שא-יבכמ לש ףירצה ביבס םיבבותסמ םיבר םידלי

 םיסיטרכ םינוק םניא םהש יתיאר .ויתוזחמ ןורטאיתה גיצה וב

 ,ןבומכ .יל היה אל סיטרכ תונקל ףסכ .םלואה לא םיבנגתמו

 ,ןורטאיתל סיטרכ תונקל ףסכ אמאמ וא אבאמ שקבל יתזעה אל

 .םלואל בנגתהל וחילצהש ,םידליה ךרד אלא ינפל הראשנ אלו

 הגצהה ינפל םלואל הסינכב הרימשה .םהומכ אופיא יתישע

 ושרדש ינפמ ,םיסנכנה ןיב בנגתהל היה רשפא יאו הלועמ התיה

 ינפל ילזמ תא תוסנל יתצלאנ .וסיטרכ תא תוארהל סנכנ לכמ

 הכרעמה ינפל קר ילזמ יל קחיש .יתחלצה אלו ,הינשה הכרעמה
 .תישילשה

 לבא ,ותישאר תא יתיאר אל ."תימלוש" הזחמה תא וגיצה

 התבהא לש םשורה היה קזח .תונורחאה תוכרעמה יל ומסק

 ותעובש ףא לע ,הבהאמ הב דגבש ,תימלוש לש הללמואה

 םג .הנבלהו ראבה ,ודגנ ודיעהש ,םידעהו הארונהו הלודגה
 .יבל תא וחקל םינוגינה

 ינורכזב הראשנ המ םושמ ."אבכוכ-רב" התיה הינשה הגצהה

 הברה אל .להקב בר קוחצ הררועש ,סונילולו סופאפ ןיב החישה

 ,רבדה רזומו .להקה לכ םע יתקחצ לבא ,החישה ןמ יתוניבה

 היה ךירצ ירהו .םומע ןורכז קר יל ראשנ הזה הזחמה ןמ יכ

 התיה םמע תוריח ןעמל םידרמתמ תרובגש .ינוימד תא ביהלהל
 תועדוותה וז התיה .יתארקש םיינלופה םירפסה ןמ יבלל הבורק

 לפנו ומע תא לואגל הסינש ,חישמ לש ותומד םע הנושארה

 תוצלה קר יתעמש זא דע .הנורחאה ותדוצמ לע וניגהב ללח

 ושקיבשכ ,רמול םיליגר ויה "חישמה אובישכ" .חישמה תומי לע

 חישמ לש ותומד יתיאר הנהו .םלועל הרקי אל רבדהש שיגדהל

 ימו .וב ודגבש הדיגב בקע ללח לפונו ומע ןעמל םחלנו יח

 תועונתב יתוניינעתה לע העיפשה אל וז הנושאר הרכה םא ,עדוי

 אלא ,םיאמרו םילכונ הלא ויה אלש ,יתנבה לעו תויחישמה

 .ותולגמ ותוא לואגל םהיצמאמב וחילצה אלש ,םעה ירובג

 יתלייט ,קצולפל ונתעיסנ ינפל םינורחאה םימיה ןמ דחא םוי

 הקנולפהש םוקמל יתעגה .ץיק לש ברע היה .תודשב ידבל

 יתסנכנו ידגב יתטשפ ,הברה יתבשח אל .ריעז םגאל הבחרתה

 שמשב תועוקת יניעשכ ,יתיחשו יבג לע ןדקרפ יתבכש .םימל

 לבל .הביבסה לכב התארנ אל היח שפנ ,ידבל יתייה .תעקושה

 ,םירורב יתלב םיעוגעג .יהמ יתעדי אלש ,השגרה אלמתנ

 .בוצע ךכ לכו בוט ךכ לכ ,יל היה בוט לבא .תוגונ תוהימכ

 הררוע שמשה לש התעיקש .םימב יתילב ןמז המכ רכוז יניא

 תא יתשבל םימהמ יתאצי .םימיענהו םיגונה יתומולחמ יתוא
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 לחנב ןדקרפ החוש רענ לש הנומתה םלוא .יתכלהו ידגב

 םויה דע יבלב התרחנ -- תעקושה שמשה לא טיבמו תודש ןיב

 תרסח יתודלימ ,היתודשמ ,לחנה ןמ ,קסנולפמ יתדרפנ ךכ .הזה

 .הגאדה
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 אבא ,היסנמיגל סנכאש טלחוה .קסנולפמ הריקצה ןמז עיגה

 התיה ותפיאש .ידומילב ךישמאש ידכ ,לכה בירקיש רמוא היה

 וא יולסרבב םינברל ןוירנימסל סנכאו תוקלחמ עברא רומגאש

 תמיק התיה השראווב םירואנל תסנכה תיב די-לע .ןילרבב

 חוטב היה אבא .םיפיטמ םינבר תויהל םיננוכתמל הכימת ןרק

 לידגהל םיכסה יחא : תולקב רדוס ןיינעה .וז הכימת יל ןתניתש

 .דומיל רכש ידעב םלשלו ותכימת תא

 םלוכ .הלשממה לע םיליכשמ םידוהי לש םדחפ לפנ .זא ויה

 ופתתשהש ,הלאל םימוד םינכפהמ ואצי אמש ,םידושח ויה

 רסיק ,ינשה רדנסכלא ייחב ושקנתהו תוינכפהמה תועונתב

 לש תויסנמיגב םידוהיה ידלי לש םרפסמ .והוגרהש דע ,היסור

 יתצלאנ ןכלו ,םיזוחא הרשעל עבקנ בשומה םוחתו ןילופ

 הנושארה הקלחמל הניחבב יתדמעש יפ-לעדףא ,הניכמל סנכהל

 וז הקלחמל לבקתמ היה ידוהיז-יתלב לכש העשב ,תונייטצהב

 היתואצותו הלבגהה .ישוקב תוקיפסמ ויה ויתועידיש יפ-לעדףא

 ,תואיצמה התיה וז : םשור ילע ושע אלו רבכמ יל תועודי ויה

 .יתמו יוניש הב לוחי םא ,זא עדי אל שיא

 -לש תוכז .היסנמיגה ירעש תא ינפל החתפ הניכמל יתסינכ

 רובעל ,םכותב םידוהיל םגו ,הניכמה ידימלתל התיה הרוכב

 םילשחנה ןיב ויה אל ,ןבומכ םא ,תוניחב ילב הנושאר הקלחמל

 קצולפב ידוהי בוחר

 אציש ,סנ'זילידב קצולפל רובעל ויה תוכירצ יתויחאו אמא

 הלגעב ,שמשה תעיקש םע --ינאו אבאו ,הלילב הרייעהמ

 ירוחאמ הלגעה בחורל הדמעוה הפס .תיב-ילכו םיטיהר הנועט

 יתאלמתנ .הילע בכשל םגו תבשל ונלוכיו ,ןולגעה לש ובשומ

 לע הלילב רומשלו אבא לא תווליהל ילע לטוהש ,הוואג
 שיבכה רבע םכרדש ,תורעיב תורקל לכוי המ ,עדוי ימ  .ונשוכר

 ןהבש ,תונוש תונומת רייצמ ליחתה ינוימד .קצולפל קסנולפמ

 .יתרובגו יחור זוע תא יתיארה

 תומיענ המ ךכ-רחא יל עדונ ,היסנמיגה תדימלת ,יתוחאמ

 תעש דע ןתא וליבש ,םירכמהו תורכמה ןמ הדירפה תועש ויה
 םיררושמה ירישמ הרובחה ינפל המלקיד איה .סנ'זילידה תאיצי

 ; הב יתאניק אל םלוא .דואמ התוא ולליהו ונהנ םהו ,םיינלופה

 שוכר לע ונרמש :בושח דיקפת אבא םע דחי יתאלימש יתעדי

 .החפשמה
 םלוא ,הנושארה הקלחמל ןחבימב תונייטצהב יתדמע קצולפב

 םידוהיה ינב לע זא ולטוהש ,תולבגהה ינפמ הניכמל יתסנכוה

 םידוהי ידלי ינפל וחתפ םהבש םימיה .היסנמיגל םתסינכב

 אל רבכ תואטיסרבינואהו רפסה-יתב ירעש תא הלכשה"יאמצ

 לש הפוקת התואב תויסנמיגב םידוהיה ידליו .םהידומילב

 .םלוככ םבור םילשחנה ןיב ויה אל תולבגה

 -רהב ולע ,קסנולפב יממעה רפסה-תיבב יל יתשכרש ,יתועידי

 איהו ,ירבח יבגל תונוילע יתשגרה .הניכמב ושרדנש הלא לע הב

 -ושתל יתבשקה .םינושארה םירועישה דחאב יתוא הלישכהש

 לרבחש ,דאמ יתאלפתה .הרומה תולאשל םידימלתה לש םהיתוב

 דלי הנע הנהו .תוטושפו תולק תולאש לע תובושתב םישקתמ

 ףוצפצ יפמ ץרפ ןווכתמב אלש ,ךכ לכ תישפיט הבושת דחא

 עמשל סעכתנ (בונולימ :ינורכזב רומש דוע ומש) הרומה .זע

 ,היסנמיגה ילתכב התומכ העמשנ אלש ,תאזכ הפוצח הערפה

 ,ולהבנ םידליה ? ךכ ידכ דע ףצחתה ימ + ףצפיצ ימ :לאשו

 לע םייאל ליחתה הרומה .ויפ חתפ אלו םק אל םהמ שיא לבא
 ,יתפצפיצ ינא" :יתרמאו יתמק .םישק םישנועב הקלחמה לכ

 ףוצפיצה ץרפו יתעמשש הבושתה יתוא המיהדה .ןווכתמב אלשו

 ,קספ הרומה .השק שנועמ יתוא הליצה אל יתאדוה ךא .'ייפמ

 ןמויב םשרו ,םידומילה רמג רחאל םייתעשל הקלחמב ראשאש

 .תוגהנתהו הדיקש ,הבשקהב ער תוחפו תיסורב דואמ ער ןויצ

 יתידוה ,ינוצר דגנ יפמ ץרפ ףוצפיצה :ברוצ ןובלע יתשגרה
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 התיכב יתראשנ !ידגנ תוירזכאב הרומה גהנ הנהו ,יעשפ לע

 אב .החמש לש ןואשב םירבחה התוא ובזעש רחאל ,ידבל

 עוקש ,בזענו דומלג יתבשי םייתעש .תלדה תא רגסו רמושה

 יל םיגאוד םה יאדווב !ירוה ורמאי המ ,תוגונ תובשחמב
 תא ולאשי ,ינושפחי יאדו .ירוחיאל הביסה המ ,םיעדוי םניאו

 הלודג המ .יל הרק המ ,ולאשיו היסנמיגל ואובי ילוא ,ירבח

 -טצי ירוהו ? ךכ-לכ ינווע דבכ םנמואה + יתללוע המו !יתפרח

 יב האריו הרומה ינאנשי אמש וגאדי םגו ,םה םג ינושנעיו ורע
 .הכלהו הלדג ישפנ תמגע .הנקת ול ןיאש ףוצח

 לכ םדוק הגאד אמא .ותמאתנ אל ירוה תבוגתל יתוששח

 םה .ילע ומחיר םגו יב ופזנ םג אמא םע אבאו .ינליכאהל

 םלוא .יפוצפיצמ עגפנש ,גוגדפה הרומה ןמ רתוי ישפנל וניבה

 ידומיל ימי .הקלחמב יתונוילע תשגרה הפדנתנ םוי ותואמ

 היה אלו ירמגל וקיפסה יתועידי .םולשב ילע ורבע הניכמב

 םיקחשמל רסמתהל יתלוכי .ידומיל לע רתויב דוקשאש ,ךרוצ

 םינוק הל ואצמנ אלש ,אמא לש הירפסה ןמ םירפס תאירקלו
 .אבא לש תירבעה הירפסל ואצמנ אלש םשכ ,קסנולפב

 הבורק הרייעב טפוש לש תינלופ החפשמ הבשי ונתריד לומ

 .תוינלופה תוימואלה ויתופקשה ללגב ותרשממ חדוהש ,קצולפל

 ,היסנמיגה ידימלת ,הל םינב ינשו הקודא תילותאק התיה ותשא
 ויהש םהילע ורפיס .הנטק הדלי דועו ,הינשו הנושאר הקלחמב

 ,ירוטסיה היה ,ץיבקנאטס ,החפשמה םש .םהיסכנמ ודריו םירישע

 ,הקלחמל ירבח ךנחתנ וז החפשמב .אטילב םיליצא-תיב לש

 החפשמה באל .החפשמה לכלו םינבה ינשל יתעדוותנ ותוכזבו

 ליחתה ,םשוכר-ירייש תא ולכאש רחאלו ,הדובע םוש התיה אל

 לכ ןיידע ולכ אל הילע רפסמ ינאש הפוקתב .קיצמ רוסחמה

 יתדדייתנ .םתיבב ךכ לכ רכינ אל ןיידע רוסחמה םגו תווקתה

 התיהש ,תיבה רצחב דחי םיקחשמ ונייהו םירבחה תשולש םע

 םירענ דוע ונילא ופרטצנ .אתווצב םיקחשמל המיאתמו הבחר

 .םהיניב דיחיה ידוהיה ינאו ,םינלופ םלוכ ,הביבסה ןמ

 ,הרשע עשתה האמה לש םיעשתה תונש תישאר ,וז הפוקתב

 "ברחבו שאב" 'ץיבקנש לש תמסרופמה היגולירטה האצי

 דרמ תפוקת תא הפיקהש ,"יקסבוידולוו ןודאה"ו "לובמה"

 הז היה .ויתובקעב וליחתהש תושילפהו תומחלמהו יקצינלימח

 תבהא ךותמ הברקהו הרובג לע ,תונוחצנו תולפמ לע רפס

 םתואב הז היה .רומג ןויליכמ ןילופ תא הליצה הפוסבש תדלומ

 .1863 לש תוממוקתהב הסובתה רחאל ,דודיעו םימוחנ רפס םימיה

 םיקחמ ונלחתהש ךכ-לכ ונממ ונמשרתנו רפסה תא ונלוכ ונעלב

 םישבוכל םיקלחנ ,םירצבמ םינוב ונייה .וירובג תא וניקחשמב

 תוברק םיכרועו ץע-תוברח ונמצעל םיניקתמ ונייה ; םיניגמו

 ונרבעו ,תונחמ ינשל ונדרפנ ונרפסמ לדגשכ .תיבה רצחב

 תורעמ םש ונאצמ .קצולפ לש התביבסב תועבגה ןיבש ץורעל

 ינא .תודוצמלו אובחמ-םוקמל ונל ויהו תועבגה יעופישב

 אלש שישק רענ דמע ושארבש ,הנחמ-דקפמ ןגס יתינמתנ
 .יקסביאפ ומשו ,ונלש היסנמיגה דימלת היה

 אל ףסכ .םישרק וא ףסכ היה ץוחנ הנחמה תא ןייזל ידכ
 בצמה המ יתעדי יכ ,אמאל וא אבאל תונפל יתלוכי אלו יל היה

 ינניאש ,יל םיענ היה אלו .קחשמ יכרצל ףסכ ןיאש ,ונתחפשמב

 יתחטבהו ,הנחמה ןויזכ ךכ-לכ בושח רבדב ףתתשהל לוכי
 .םישרק אצמאש

 רחסמב הפוקת התואב הקסעש ,הדלוג החפשמה הרג קצולפב

 יבא לש וסיג היה הדלוג םהרבא החפשמה-יבא .ןיינבל םיצעב

 02 ית

 אל החפשמה ןיבו אבא ןיב תודידיה .םינושארה ויאושינב

 השאל אשנש רחאל אל םגו הנושארה ותשא תומ םע הקספנ

 דואמ ודביכש ,וינב לכ םע אלא ,סיגה םע קר אלו .ימא תא

 היה אבאו ,ןיינמ ךרענ הדלוג םהרבא לש ותרידב .אבא תא

 .הליפתה ינידב הארוה-הרומ םיללפתמל שמשמו וב ללפתמ

 .רבעשל וסיג תיבב וירוקיבב אבאל ףרטצמ םימעפל יתייה

 ויה םידיקפהו ,םהל היהש לודגה םיצעה ןסחמב רקבמ יתייה

 ,יתעד לע הלע .ןסחמה רצחב ץצורתהל יל םישרמו יתוא םיריכמ

 רשפאו ןסחמה רצחב םיללוגתמה םישרקה ןמ תחקל לכואש

 .תושר לואשל ילב םג םתחקל

 שרק יל יתחקלו רצחה לא יתסנכנ דחא ריהב םוי ,םנמאו

 אל המ םושמו ,יתוא האר םידיקפה דחא .תוברח תושעל האנ

 ךכ-לע רסמ אוהו וינודאל רבדה תא רפיס אלא ,דימ יב רצע
 .אבאל

 ינאיבה .אבא לש וסעכו ורעצ היה לודג המ ,ראתל השק

 שרק בונגל יבל ינאלמ ךיא ,ינולאש .ןסחמה לעב ינפל ןידל

 אל יכ ,הבינג אלא וניא יתישעש המ ירה ! ןסחמה רצחמ

 יתעדי אלש יתינע .רצחה לע רמושה דיקפהמ תושר יתשקיב

 םיבשחנו םיצוחנ ,רצחה תוניפב םיללוגתמה ,םינטק םישרק יכ

 תא יתחקל המ םשל ,יתרפיס ןכו .תושר ילב םתחקל רוסאו

 שרקה תא בישאש ילע רזגנו ולבקתנ אל יתונעט ךא .שרקה

 .יתישעש השעמה ללגב השובו רעצ אלמ אבאש יתיאר .בונגה

 .שרקה תא ריזחאש ףקות לכב שרד אלא ,די ילע םירה אל אוה

 תונפל חרכהה יליבשב אוה רתויב לודגה שנועהש ןיבה אוה

 רבגתהל ןכומ יתייה ינאו .שרקה תא ובישיש ,השירדב ירבח לא

 לכוא אלו תוברח שרקה ןמ ושע אמש ,יתששח םלוא ,השובה לע

 ? זא היהי המ .וריזחהל

 לע הנוממ היהש ,רבחה לא רהמל אלא הרירב התיה אל

 ירשואל .שרקה תא יל ריזחיש שקבלו לכה ול רפסל ,ןיזהדילכ

 1899 ,היסנמג דימלת ,םיובנירג קחצי
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 אלא ללכ ילע דיבכה אלו בצמל ןיבה ירבחו ,םלש היה דוע

 השעמ .רמושל ויתרסמו ןסחמל ויתאבה ינאו ,שרקה תא ריזחה

 לש לודגה ורעצ דוחייבו ,םויה דע יבלב תרחנ הזה הבינגה
 .אבא

 ויתקספה אל םלוא ,יניעב וניח תא דביא אבצב קחשמה

 רחאלש רשפא .תועבגה ןיבש ץורעב לודג ברקב יתפתתשה דועו

 .ייחב הנפימ שמישש רבדה הרק הז ברק

 לע ונחחוש .ותיב חתפב ילש דקפמה לצא םעפ יתבשי

 ."םידוהיה תלאש"ל החישה הלגלגתנ ךיא רכוז יניאו ,וניניינע

 לכל ינלופ ,הנחמה ןמ רחאל ינבשח םגו בל-יולג היה יקסביאפ

 םידוהיה תא םלוא ,דואמ יתוא בבחמ אוהש ,יל רמא אוה .רבד

 אלו ונממ יתחרבו יכבב יתצרפ אלא ,ול יתינע אל .אנוש אוה

 יל ןיא יכו ,םויא רבד יל הרק יכ יתשגרה .דוע ותא יתשגפנ

 יתעדי אל .םיקחשמב םיציק ינש םתא יתיליבש ,ירבח ןיב םוקמ

 ריבסהל לוכי יתייה אל ינולאש וליאו ,הביסה תא רוריבב

 דוע ךייש ינניאש ,יתשגרה םלוא .םהמ ינקיחרמ המ ,קוידב

 ביבחה ידוהיה תויהל לוכי ינניאש ,יתוניבה וליאכ .םתרבחל

 .ישפנב ללוחתנ קומע רבשמ .םיאונש םידוהי ןיבמ ידיחיה

 ,תירבעל בוט הרומ יל אצמיש ונממ יתשקיבו אבאל יתינפ

 דחא -- םירועיש יל ויה רבכ .הפשה תא דומלל ינוצרב יכ

 לבור יל םלישו ונבל הרומ תויהל יננימזה היסנמיגה ירמושמ

 הרק המ ינלאש אל אבא .יניעב לודג םוכס זא היהש ,יצחו

 הרומה יכ ,ינעידוה םידחא םימי רחאל .יתשקבל דואמ חמשו ,יל

 ינדמלל םיכסה ,בוט הרומכ ריעב םסרופמ היהש ,ןוזנפ לאומש

 רשעמ -- ברעב תרחואמ העשב קר יאנפ ול שיש אלא ,תירבע

 שרוד אוהש ,דואמ יתחמשו ,וז העשל יתמכסה .הרשע-תחא דע

 הממ ימצעב םלשל יתלוכיש םוכס ,שדוחל יצחו לבור קר

 .ינא ירועישב יתרכתשהש

 .םיידוהיה ירבח לא יתברקתהו םיינלופה ירבחמ יתקחרתה

 ויתולבס ,ויתומחלמ ,ויתונורכז לכיהל ,ימע לש ומלועל יתסנכנ

 ימע רעצ לש דבכה אשמה וליאכ ,עגר ןב יתרגבתנ .ויתווקתו
 .יפתכ לע םואתפ דרי ויתורצו

 .יתודלי המת

 ילש אבא ,>2

 םלוא ,יתדלונשכ 56 ןב היה ינובשח יפל .אבאל יתייה םינוקז ןב

 .וייח ימיב וילע ורבעש תורצה ףא לע ץרמו חוכ אלמ

 ,םיקידצה לש םתורמ וילע לביק אלש ,דגנתמ ברל ןב היה אוה

 ןילופב םידוהיה ינומה לע הפוקת התואב רבג םנוטלש רשא
 .םלועמ יל רפיס אל ותחפשמ יסחוי לעו ויבא לע .םהינברו

 היה יבא :ןוצרב יל הנוע היה .ויתובא לע ויתלאש םימעפל

 -ומת ודמע יניע ינפלו -- יתרהרה -- ! דמלמ .דמלמ -- יבסו בר

 יתלדחו קצולפבו קסנולפב יתיארש םידמלמ לש םהיתונ

 .ונלש "סוחיה" תא הלגיש וב ריצפהל

 איבהש ,בורק יפמ המ ןמז ינפל רבד יל עדונ הרקמב הנהו

 רבדב הקירמאב ץפרש יאצוי ןוגריא לש וברמ בתכמ ילא

 הבו הז רפסל המדקה יל הארה אוה .הרות ישודיח לע ורפס

 האצומ הלאה תועידיה יפל .יבא תחפשמ לע תועידי יתאצמ

 יפכ ,אוה המש רוקמו הינמרגב ןיימ רהנ לעש טרופקנרפמ

 רענירג" :תיבה לעש טלשב ,וז ריע לש וטיגב גוהנ היהש

 דמע יבא תחפשמ לש תיבה די לע .םיובנירג הזמ -- "םיוב

 ,הזורסייוו םשה ונממו "הזור הסייוו" םושר היה וילעש תיב

 האשינש ,אבא תויחאמ תחא לש דכנ ,בר ותוא לש ומש אוה

 אבס לש תונברה אסכ תא ,הארנכ ,שרי רשא ץפרש לש הברל

 דימלת יתויהב יתרכה ,הז החפשמ םש ילעב ,יבורק תא .ילש

 םירפכב םינוק ויהש ,םיציבב םירחוס ויה םה .קצולפב היסנמיגה

 ימיב ופסיג םלוכ .הינמרגל ןילופמ תורוחס יאיצומל םירכומו

 בשויה דחא קר םהמ לצינ .רפסה לעב בר ותואל טרפ האושה
 .קרב ינבב תעכ

 הזורסייוו םיובנירג תוחפשמהש ,רפוסמ ל"נה רפסל המדקהב

 עקתשנש הרייעב .הארנה יפכ ,ח"'יה האמה ףוסב ןילופל ורבע
 םשב יורקו םכח דימלתכ עודי אוה היה החפשמה יבא הב
 ,ילש אבס ,ונב .י"שר לע סחייתה רמולכ ,"י"שר יאצאצ"מ
 םסרופמ ליכשמו ריבג ,רנזופ המלש 'רו ,יוליעכ םסרופמ היה
 ירופיסמ .וינבל הרומכ ותיבל ותוא חקל ,ץיבקסאפ תפוקתב

 וצירעהש ,רנזופ המלש 'ר ןיבל וניב רשק היהש ,יתעדי יבא

 ונוכרדל יתצצה תגלפומ הנקזב אבא לש ותריטפ רחאל .דאמ

 אל .(רכיא) ןינאיטסרק --וב םושר ברה ינוהמתל יתאצמו

 ירפסב םשרנ ,בר ןב ,אבאש ,רבדה הרק ךיא ןיבהל יתלוכי

 יתלחתהשכ ,יל ררבתנ ןיינעה .רכיאכ תידוהיה היסולכואה

 לש ונוטלש תפוקתב ןילופ ידוהי תודלותב יתועידי ביחרמ

 .ןילופ ךלמ רתכוהש ,ןושארה יאלוקינ ראצה ימיב ,ץיבקסאפ

 םירשע לש תורישל ,יסורה אבצל םידוהי סייגל "הריזג''ה

 היתואצות תא הב ועדי אל ןכל .ןילופ לע הלח אל ,םינש שמחו

 תאו תוליהקה ישאר תודוקפ יפל "םיפטוח"ה תא ; תויגרטה

 םהיניבו ןילופ תוכלמ יבשות וביוחשכ ,םלוא ."םיטסינוטנק"ה

 םינש רשעל תורישה ןמז ןטקוה ,אבצה תורישב ןילופ ידוהי םג

 תיאלקח תובשייתהל ורבעש םהמ הלא תורישה תבוחמ וררחושו

 זורכ ומסריפ םינברה ילודג .םידוהיה ירישע לש תוזוחאב

 ,תוזוחאה ילעב ,םידוהיה לש םתבוחו וז תובשייתה תבוטל

 תברקב הזוחא ול התיהש ,רנזופ המלש 'ר .תובשומ ןהב םיקהל

 .האירקל ונענש םיטעמה ןיב היה -- המש יראכוק -- קסנולפ

 הבישיב דמל אבאש ,רבדה הארנו הבישי הבשומב םיקה םג אוה

 םע הנמנ היסולכואה ירפסבו הב םיבשייתמה ןיב םשרנו וז
 .םירכיאה

 המ ,ולאשל יתלוכי אלו ידיל ונוכרד אב אל אבא ייח ימיב

 הפוקת התואב ויהש ,םירכיא לש דמעמל ותוכייתשה רשפ

 םיבשייתמה לע ."םיצירפה" םהינודא תבוטל םידבועו םיתימצ

 ירופיסמ יתעדי םלוא .תותימצה קוח ,ןבומכ ,לח אל םידוהיה

 .וילא הצרעהה יסחי לעו רנזופ המלש 'ר םע וירשק לע אבא

 ליכשמ היהש ,אבא לש ויתועדב אוה סחיה רוקמש יתבשח

 -יאשו םידוהיה לש םהייח םוחת ךותב וראשנש הלא ןיב ,ליעפ

 'ר .ןידה לוע תא לקהלו תירבע הלכשה ץיפהל התיה םתפ
 םעו םיצירפה םע ויסחיו ורשע .המגוד םהל שמיש רנזופ המלש

 ,ללובתמ והושע אלו ומע ייח םוחתמ והואיצוה אל תושרה
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 ויתופיאשו ותוברת ,ונושל ,ינלופה םעה םע תוגזמתהל ףאושה

 המישאהש ,תינלופה תודיקפל ןברק לפגנ אוה ,אברדא .תינידמה

 ןוטלשה דגנ תוריבעב 1830/31 לש תוממוקתהה תפוקתב ותוא
 .הדיגבבו

 יל רפיס אל אוה .אבא יפמ יתעמש אל הלאה םירבדה תא

 ותויהב םידיסחה י"'ע ףדרנש ,ברה אבס לע ,ויתולועפו וייח לע

 לעו ,קסנולפל תובורק תורייע יתש ,ץפרשו קסלישאנב בר

 החיש ידכ ךות תודחא םימעפ קר .רנזופ המלש 'ר םע ויסחי

 םידוהי ןיב םיסחיב ולביחש םה םיינלופה םידיקפהש ,יתעמש
 ויתורצ רכז .וירחאלש ימצעה ןוטלשהו דרמה תפוקתב םינלופל

 .ויתועד לע ,הארנכ ,עיפשה רנזופ המלש 'ר לש

 היהו השראו ינורטאיתב רקבמ היה ,תינלופ עמש אבא

 ,םימסרופמ םינקחשו םינוש תוזחמ לע ונתיבב תוחישב ףתתשמ
 .ללכ ןיבה אל תיסור .ינלופה רובידה וילע היה השק לבא

 תושעלו ויבא יכרדב תכלל הצר אל םלוא ,םכח דימלתכ םסרפתנ

 קסע .ול היה אל םייוסמ עוצקמ .ותסנרפ רוקמ תונברה תא

 םינינע םהל ויהש םילאושל תוצע ןתמב רקיעבו ,םינוש םיקסעב

 לרהש ,ןיד לכ ותנבהבו ותמכחב ונימאה םידוהיה .תואכרעב

 סכדוקהו ןילופ יניד תא .הכלה ישוריפב יקבו היה םכח דימלת

 ,השראו תוכיסנ ימימ ןילופל קוחל היהש ,ןושארה ןואילופנ לש

 יקסעמ היה קוחרו ,עדי אל ןוטלשה תונושל תא ,דמל אל

 תיגלופה תודיקפה ןיבל הצע םילאושה םידוהי ןיב םיכווית

 לש םכרדכ דחושה ןתמב ךוותל עדי אל אליממו ,תיסורהו

 םינימאמ ויהש ,םידוהי ואצמנ ןכ יפ לע ףא ."םיצעוי-ילעב"

 אצויכו םיכוסכסב ,תויטפשמ תולאשב וילא םינופ ויהו ותנובתב
 .הלאב

 הלודגל התלעש ,הדלוג תחפשממ התיה הנושארה ותשא

 דחא קרש ,םיבר םידלי ול הדלי איה .תפלוחה האמה תישארב

 .םימיל הריעצ התויהב בל תלחממ התמו ,םייחב ראשנ םהמ

 אוה .(קצנילפ) קסנולפב אבא לש ותוליעפ הלח וז הפוקתב

 אל ודמיל וב ,"רדח" המיקהש ,"הישותו המכח"ל הרבח ןגריא
 ארמגה לש דומילה תטיש .קודקידו ך"נת םג אלא ארמג קר

 םכח דימלת ןימזה הז םשל .טשפה תטיש ,תיאטיל התיה

 תעפשה וילע התיהש ,קלאבוס ךלפמ רבופיליפ םייח 'ר ,םסרופמ

 די לע .שדחה רדחה לע ומתוח תא עיבטהש אוהו ,אטיל ינבר

 יתודלי ימיב יתיאר הידירש תאש ,הירפס המייקתנ רדחה

 הלכשה ירפס הב ויה .קצולפב היסנמיג דימלת יתויהב ,יתורחבו

 : םייניבה ימי לש היפוסוליפ ירפס םגו הנליוו ןילרב תפוקתמ

 יתמרת םירפסה בור תא .דועו תובבלה תבוח ,קחצי תדקע

 תינויצה הדוגאה די לע יתדסיש ,תינויצה הירפסל יבא תמכסהב
 .קצולפב הנושארה

 םירדחה רשבמ היהש ,רדחה ,"הישותו המכח"ל הרבחה

 וארקנ ,הירפסהו ,תימואלה תורועתהה תפוקת לש םינקותמה

 הירוטסיהל רבע הז םשב ."הקטוקולוק" געלב קסנולפ ידוהי יפב

 יתעמששכ .וב הררש השדח חורש ,ןושאר ירבע יתוברת דסומ
 עודמו ימ יתלאש אל םירחא קסנולפ ידוהיו אבא יפמ הז םש

 יתייה ךירצש םיבר םירבד יתלאש אלש םשכ ,ךכ ול וארק

 ךא ,רבעל הנותנ ריעצ יתייהשכ יתעד התיה וליא ,לואשל

 השענ הז רבעשכ ,וישכע .דיתעל תויונפ זא ויה יתובשחמ

 תנרוקה הרובגהו השודקה רהוז ינפמ ,דאמ וניתובלל רקי

 ימיב םתדמשהו הנורחאה הפוקתב ןילופ "דוהי לש םתיילעמ

 יתלאש אלש ,ימצעל חולסל לוכי יניא ,הינשה םלועה תמחלמ

 םירבד ירוריפב יתקפתסהו ויתולועפו וייח תורוק לע אבא תא
 .םיזמרו

 לכ תא ונבל רפסל איה ותבוחמש ,ןויערהמ היה קוחר אבא

 .לעפ המו םיכוראה וייח ימיב הארש המו וילע רבעש המ

 תרבחב םלוא .ןותעב וא רפסב ןייעמ קתוש בורל היה תיבב

 ויעמוש .רפסלו חכוותהל ,חחושל בהוא היה ורוד ינב םישנא

 יתורחבו יתודלי ימיב .בר ןינע םהב ואצמו וירבדל םיבישקמ ויה

 םע יתייהשכו ,רתוי םיבושח יל וארנש ,םירחא םינינע יל ויה

 תחא ןזואב אלא תוחישל יתבשקה אל ויריכמ תרבחב אבא
 .ןיעטוקמלו

 אבא ליחתה ,דומיל לש דחא םוי רחאל רדחה תא יתבזעשכ

 היה קוחר .דומילל קשח יב ררוע אל .ומצעב יתוא דמלמ

 אל ףאו ינוימד תא ביהלה אל ,ארקמה ירופיסבש הרישהמ

 .ןכותל הבהא יב עטנ

 םהב לקהש ףא ,גהנמה לעו ןידה לע רמש ותיב תגהנהב

 אל ,םהמ תעבונה הרישה תא דוחיבו ,םחור תא םלוא .דואמ

 היהש רכוז יניא .ויפמ יתעמש אל דחא ןוגינ ףא .טילבהל עדי

 לכ ילב רמוא היה בוט םויבו תבשב "שודיק"ה תא .םעפ םזמזמ
 שבי ןתלכש היה אל םלוא .חספב "הדגה"ה תא ןכו ןוגינ

 ונארקשכ ,דחי וניכבש ינא רכוז םויה דע .תושיגר ללושמ

 ןואילופנ לש ויתודלות תא גרובצניג ןרהא יכדרמ לש ורפסב

 הנליה יאב יטירבה יבשב ותומ רואיתל ונעגהו ןושארה
 .השודקה

 קסנולפב חתפנש ,םידוהי ידליל יתלשממ רפס תיבב "תדמל

 םיבייוחמ ךוניחה תונוטלש ויה קוחה יפ לע .יבא תמזויב

 םידוהי לש םתשקב יפל ,םידוהי ידליל דחוימ רפס תיב םיקהל

 םירוה ןגריא יבא .קוחב עבקנ םרפסמש ךוניח סמ ימלשמ
 .תוקלחמ יתש ןב ,רפס תיב םקוה קסנולפבו שורדה רפסמב

 תדה ידומיל םג וללכנ הלא רפס יתב לש םידומילה תינכתב

 ,תוליפתב הנבהלו האירקל השורדה הדימב ,תירבעה הפשהו

 אל םידוהיה .ללכ הלאה םידומילה ודמלנ אל ,השעמל .ןבומכ

 םבור ,םייתלשממ םינוירנימס ירמוג ,םירומהו םתוא ושרד

 הדמלל וצר אל ועדי םאו ,תירבעה הפשה תא םמצעב ועדי אל

 רפס יתבב ושקיב אל םידוהיה .טרפב תדה לש קלחכו ללכב

 תונוטלשה תינכת יפל ,תדהו שדוקה ןושל דומיל תא םייתלשממ

 ,ושקיב אל םידוהי םירומל דחוימ ןוירנימס תמקה םג .םירזה

 .ללכ ךכ לע ובשח אל םייסורה תונוטלשהו

 אל .היסנמיגל רודזורפ הז יממע רפס תיבב האר אבא

 ךישמאש ידכ וחוכבש המ לכ השעיש ,ונממ יתעמש םעפ

 היסנמיג לש תוקלחמ עברא רומגאש התיה ותפיאש .ידומילב

 לבקאש ,חוטב היה אוה .םירואג םינברל ןוירנימסל סנכאו

 ,ןילופ ידוהי ןוכמ ,םירואנ םינבר ךוניחל דעוה ןמ הידנפיטס

 הקצמולט בוחרבש םירואנל תסנכה תיב דיל םייק היהש

 .השראווב

 ונלש תיבה .יתדה יכוניחל הברה גאד אל ןכ-יפילע-ףא

 .תירכנ האפ השבל אמאש ןמז היה .ןידכו תדכ ,רומאכ ,גהנתה

 .אבא דגנתה אל ,התוא הדירוהו רבדה הילע סאמנשכ םלוא

 אמא י"ע לאשנש תולאשב .לודג ליקמ היהש יתרכזה רבכ

 םויב םימעפ שולש ללפתמ היה םלוא .אלוקל דימת קסופ היה

 דיבכה אל םלוא ,רקובב ללפתאש ינממ םג שרוד היהו ,ןידכ

 -יינמ"ל ךכ-רחאו תסנכה תיבל תותבשב יתוא חקול היה .ילע
 ,הארשכ לבא ,ך"נתה תא ינדמיל הזב אצויכ .םהב ללפתהש "םינ
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 ינדמליש ,הרומל םלשל ףסכ .לדח --ידומילב הכרב ןיאש
 .ול היה אל ,ומוקמב

 ,חילצה אלו רחסמב הסינ אוה .הקיפסה אל "תוצע"מ הסנרפה

 ,םינושארה ויאושינמ וגב ידימ האב העושיה .תודמלמב ןכו

 ישדח םוכס ונל בצק אוה .ןסקנפכ הפי רכתשמ רבכ היהש

 .אבאל ול חוור זאו היחמל

 אמא ןיב תוחיש יתעמש םעפ אלו ,ישוקב קיפסה םוכסה
 אבא לש ויתובושת .תבשה תנכהל שורדה ףסכ רבדב אבאו

 התיה אל תיבב םלוא .יל ןיאשכ ,ךל השעא המ :דימת ויה

 .אמא לש התלהנה דוס היה רבכ הז .תשגרומ תוינעה

 םירופיסל געול היה .תודיסחב אוה ףא םחלנ ברה ויבאכ

 -בולמ הזוחה לא הסחייתהש ,אמא .םיקידצה לש םיתפומה לע

 ודעצב ,םימורממ לפנ אוה יכ ,ותריטפ לע תרפסמ התיה ,ןיל

 ךירצ ונובשח יפלש ,חישמה תארקל הרות תחמשב ותיב ןולחמ

 -וליגב היה יאדוש ,דימ ריבסמ היה אבא .םוי ותואב אובל היה

 קספ ברו ,הרקמ היהשכ .ונולחמ לפנו הרותה תחמש בורמ ןיפ

 דגנ הכרעמב בצייתמ היה ,הנוגע וא ןיטיג ינינעב לווע ןיד

 וספדנש ,"ץילמה" תונוילג יתאצמ אבא לש ויתוריינ ןיב .קסופה

 הזב האר .ןידה שוריפב ,ותעדל ,רימחהש בר דגנ וירמאמ םהב
 .ןיד אלו קדצ שרדו לווע

 לש ותונרשפ .לזלז "הריפצה"ב .''ץילמה" יארוקמ היה אבא

 אל ,םיקודאהו םידיסחה יבגל הבר תוריהז גהנש ,בולוקוס

 .ברקל ותונוכנ םג השלחנ םינשה תוברב םלוא .וחור יפל התיה

 ןובשחו ןידב .הילא ףרטצנ ןויצ תביח תעונת הררועתהשכ

 ול רסחש יפ לע ףא ,ותמורת תא יתאצמ יאסידואה דעווה לש

 תונש ףוס לש תוררועתהה תפוקתב ,ינרכוז .היחמל ףסכ דימת

 .תירבע םידמול ונתיב יאבמ ויהש םיריעצה וליחתה םינומשה

 יתייה דלי .אבא לש ותעפשהב תאזה תוררועתהה האב רשפא

 תעשב ךלהתמ היה וב יתדמלש רפסה תיבב הרומהש ינא רכוזו
 .". ..יתדקפ ,דוקפ" הנושו הלודגה הקספהה

 .קצולפל רובעל אבא טילחה היסנמיגל יתסינכ ימי וברקשכ

 .רבדה רשפאתנ ךכ י"עו תישדחה הכימתה תא לידגה יחא

 יתסנכנ םלוא ,הנושארה הקלחמל תוניחבב תונייטצהב יתדמע

 יתסינכ םע .םידוהי יבגל זא וגהנש תולבגהה ינפמ ,הניכמל

 דיבכה אל אבא .רתוי דוע תווצמה לוע ילעמ לקוה היסנמיגל

 .ןיליפת חינהל ינדמיל םינש הרשע שולש יל ואלמשכ םלוא ,ילע

 השעמה לע רבע ,יתלדחשכ .ןתוא חינמ יתייה המ  ןמז
 .הקיתשב

 םימישאמה ידי לע רדגוהש ,תודלי-השעמב יתלשכנשכ םלוא

 הרק .הרתי הרמוחב יתא גהנו אבא ילע סח אל ,הבינג םשב

 קחשמ לכ לע .םילייח קחשימ ירבח םע יתקחיש .שיב רבד יל

 םהמ ,םיצע תיינקל ,ותלוכי יפכ ,םייוסמ םוכס איבהל לטוה

 ונתיש אמאל וא אבאל תונפל יתלוכי אל .תוברח ונל ונישע

 רבדה תא תולגל יתשוב .םהל ןיאש יתעדי יכ ,וז הרטמל ףסכ

 לש ןסחמ היה ,הדלוג םהרבא ,יבא לש וסיגל .ירבח ינפל

 םישרק םילגלגתמש יתיארו ודי לע יתרבע םעפ אל .םיצע

 הארנש ,שרק יתחקלו יתסנכנ דחא םוי .רצחב םילודגו םינטק

 .רצחב העש התואב היה אל שיא .ונממ ברח תושעל םיאתמ יל

 אוה .אבאל עיגה רבדה .וילעבל רפיסו ינאר דחא דיקפ םלוא
 ידקפמל ותוא יתרסמ רבכ ךא .שרקה תא ריזחאש ,ילע הוויצ
 .יתזעה אל אבא יפ תא תורמהל .יל והוריזחיש שקבל יתשובו
 .יל והובישהו המחלמ ילכ ונממ תושעל וקיפסה אל ירשאל

 לעש דיקפל ותוא ריזחאש יבא ילע הוויצ התיבה ויתאבהשכ

 ינגיצהו וסיג ינפל אבא ינאיבה זא .תאז םג יתישע .רצחה

 רווחתנ .םיבילעמו םיטוב רסומ ירבד יתעמש .השוב אלמ ילככ

 .הבנגב -- םויא אטח יתאטחש יל

 אל בר ןמז .אכד דע יתלפשוה ,ינפוג שנוע יתשנענ אל

 סח אל אבא .ירכמ לא ןיע םירהלו םוקמ יל אוצמל יתלוכי

 תא ינא רכוז םויה דע .ילע םימחר השקיב אל אמא ףאו ילע

 ,יתורחבו יתודלי ימיב וב יתרכזנש ,םעפ לכב .הזה השעמה

 תודלי השעמ יכ ,יתוניבה רבכש םימיב ףא ,השובמ יתדער

 תעפשה ילע התיה הלודג הכ .הב יתלשכנש הריבעה התיה

 .אבא ינשינעהש ירסומה שנועה

 ,יתשקיבו הנש התואב וילא יתינפשכ ותחמש התיה הלודג

 ,יל הרק המ ינלאש אל אוה .ינדמליש ירבע הרומ יל אצמיש

 אצמיש חיטבה .תירבע דומלל קשח יב ררועתנ םאתפ עודמ

 ,ןוזנפ לאומש ,ירבעה הרומה .ותחטבה תא אלימו בוט הרומ

 תא עבקו ינדמלל םיכסה ,ןייוצמ הרומכ ריעב םסרפתנש

 רכשו .ול היה אל רחא ןמז -- הלילב יצחו רשעב וירועיש

 תאש ,ול ורפיס יכ ,שדוחל יצחו לבור --ומצעל עבק םועז

 םולשתל שידקמ ינא ,ילש ירועיש דעב לבקמ ינאש רכשה

 אוה .יבא ןיבל יניב הריתי הבריק הלחה זאמ .תירבע הרומל

 םעהמ וינוקז ןב תא הלכשהה קיחרת אל םעפהש ,שיגרה

 קומע הנפימ לחש ,ןיבה אוה .ויתווקתו ולבס ,וייח ,ידוהיה
 .ילגר הכרד רבכ הנתפמ לע רשא העימטהמ יתעתרנש ,יתרכהב

 םירשעב ונממ ריעצ היהש ,ויחא םע וז הניחבב ול היה רמ ןויסנ

 ידוד .םינלופה לש םמלועל רבעו הלכשה הנק ותרזעבו הנש

 התוא רמג ,היסנמיגה לש תינימשה הקלחמל הניחבב דמע הז

 .גרוברטפב האופרל תיאבצה הימדקאב האופר דמלו ,תונייטצהב

 ,אבצה תא בזע ףולא לש הגרדב .אפורכ אבצב תריש ןכמ רחאל

 .ותד תא רימיש יאנתב ,לרנג לש הגרד ול ועיצהש יפ לע ףא

 אוה .יטרפ חתנמ אפורכ דבוע ליחתהו השראול רזחו בריס

 תיתדה הקיחתבו הנייגיההו האופרל תולאשב המ ןמז ןיינעתה

 סומלופ ירמאמ םהיניב ,וירמאמ ועיפוה "הריפצה"בו ,תידוהיה

 םמלועמ קחרתה םלוא .ןוסלנצק .ל .י ר"ד לש ויתועד דגנ

 ול ראשנש דיחיה ונב םע םג אבא חילצה אל .םידוהיה לש

 העימט לש םרזה ינפב דמע אל אוה םג .םינושארה ויאושיגמ

 הנהו ."הקטוקולוק"ב דמל ותודליבש יפ לע ףא ,תוללובתהו

 םיירבעה םידומילל קשח וב ררועל חילצה אלש ,וינוקז ןב

 ,ויצמאמ ףא לע םייתדה םילגרההו תווצמה לועמ ומצע ררחשו

 ליחתה ,התורפסו תירבעה הפשה דומילל ובל לכב רסמתהו רזח

 םיירבע םירפס הנק וירועישב חיוורהש ופסכבו תירבע ארוק

 לש ויתובזכאל םימוליש ןיעמ הזב היה ."ץילמה" לע םתחו

 בר רעצ ךותמ הארו רכסה תא וידי ומב סרהש ,ירבע ליכשמ

 םיבורקה תאו ויכינח תא ףרוג קזחה םימה םרז יכ ,חור ןויפרו

 .עישוהל וחוכב ןיאו וחורל

 םוימו ,ויתושגר תא הליג אלו בל-רוגס אבא היה ועבטמ

 .םדוק היתעדי אלש תומימח ילא וסחיב יתשגרה יחורב הנפימה

 ,ןהב ינליגרהל אושל למעש ,תווצמב ילוזלז תא יל חלס אוה

 ילע לבקמ ינאש ול יתיליג תיבבל החישב םעפשכ חמשו

 אל ןיידע .יתד אלו ימואל לבא םוי אוהש ,באב העשתב םוצל

 לש ותיבב היהש ,ןינמ"ל םיגחה ימיב יתכלה .זא יתדרמתה

 תיבב דמלש ,הדלוג לש ונב תיבב -- ותומ ירחאו ,וסיג הדלוג

 ,חילצמ רחוס השענו ותוא רמג אל ,השראוב םינברל רפסה
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 וב שמיש יבא ."ןינמ"ב קיזחהו ויבא גהנממ הניש אל םלוא
 -רבל יתעגהש רחאל .תוליפתה ירדסב ןידה תא עבקו בר ןיעכ

 תדה לועב יתדרמשכ .םינהכה תכרבב יתוא ףתיש הווצמ
 הדבאש רחאלו טאל טאל יב הלשבש הרכה ךותמ ,תווצמהו

 ידכ רבד אבא השע אל -- ,לבסו ימינפ קבאמ ילב יתנומא יל

 החישב יתיליגשכ ,בר רעצ ול יתמרג םעפ קר ,יכרדמ ינבישהל

 הסינ אל .רקיעב רפוכ ינירהו ןיטולחל יתנומא הדבאש ותא

 דע יתוניבהו ויתושגר לע גילבה אל לבא ,םירבדב ינרסייל
 יטרפ תא רכוז יניא .ךכ ידכ דע עיגה ונבש ,ובאכ לודג המכ
 .םריתסהל לוכי אלש וירוסי ילע ושעש םשורה תא אלא ונתחיש

 יתוארלו יולסרבל ןוירנימסל ינחלשל ויתווקתש ,ןיבה זא

 תדעל ברכ ,ןילופב תרחא הלודג ריעב וא ,השראוב ןהכמ
 .ירמגל וזוגנ -- םירואנה

 היסנמיגה תא רומגאש יל ררבתנ תיעיברה הקלחמב יתויהב

 התואב ירהש ,ןבומכ ,האופרה תקלחמל ,הטיסרבינואל סנכאו

 ,ההובג הלכשהל םידוהיה לש םהיתויוכז תלבגה לש הפוקת
 ךלאש םחנתה .םידוהיל סנרפמ עוצקמכ הראשנ האופרה קר

 ןטקה םילוחה תיבב ורזוע היהא םגש רשפאו ידוד יכרדב
 יתונויצ התיה הדיחיה ותמחנ .םהינש תא יתבזכיא םלוא .הנבש
 .העונתב יתדובעו

 קסנולפל עסונ היה דוע םיעבשה ליגב .תורובגל עיגה אבא

 אבאו ,ותוא ספת אוהש ימש ,שרגמ ול היה .םלש הליל הלגעב

 -ינואל יסנכיה דע יתודלי ימי לכ .ותוכז לע ותא ןיידתמ היה
 .וייח תמחלמ התיה וז .וב הכזש דע וטפשמב לפיט הטיסרב

 םוש הנתשנ אלש חכונ החמשה ימי ורבעו הב חצינש רחאל
 רבכ שרגמה דעב לביקש םוכסה יכ ,החפשמה ייחבו וייחב רבד

 וליאכ זא .םילבור תואמ עברא --בר אל םימיה םתואב היה

 ,םהב ורחבש םיכרדב וכלה םידליה .ןכות לכמ וייח ונקורתנ

 בטומש ,יתוחאו ינא ונאצמ .קצולפב םידומלג וראשנ םינקזהו
 .ותוא הריקוהש ותביבס אבאל ול הדבא .השראול םריבעהל

 רתוי וילע הטלתשה הנקזה .דוע תמייק התיה אל ולש השראו

 הליחתה הנקז ךותמ תונוונתההו ,דוע אורקל לוכי אל .רתויו
 .וז תונוונתה תוארל ,דאמ רצ ,היה רצו .תכלוהו תרבוג



 םיובנירג קחצי

 ןילופ תודהי לש תונורחאה םינשה םישימח

 הנושארה םלועה תמחלמ ץורפ םע

 לש המורדל הירטסוא תואבצ ושלפ 1914 טסוגוא תישארב

 -דוסליפ לש ונויגל טשפ העש התוא .ןילבול דע ומדקתהו ןילופ

 השראווב .דרמל ןיסולכואה תא ררועמ ליחתהו יצלקל יקס

 םייסורה תונוטלשה יוניפ תעונת הקזחתנו םייתניב הכלה

 .אבצה תודותע לש ריהמ סויגו

 ,המוצע דגנ-תפקתהל רבעו ןילבול דיל זכרתנ יסורה אבצה

 -ליפ לש ודודג .היצילאגל גוסנש ,ירטסואה אבצה תא הכיה

 וזכרתנש ,היסור תואבצ .יצלקמ תגסל אוה םג ץלאנ יקסדוס

 .לשימשרפ תדוצמל תוברק ךות ועיגהו היצילאגל ושלפ ,ןילרבב

 חיכוהל הצר וליאכ ,תומש הב השע ,שילאקל שלפ ינמרג דודג

 .וגממ ,היסולכואל הל יופצ המ ,םינלופל םהל

 ובורב זכורש ,ינמרגה אבצה .תוער תועידי זא ואב תפרצמ

 תוילארטיינה תרפה .תילארטיינה היגלבל שלפ ,תפרצ דגנ

 הינמרג לע המחלמ רוסאתש ,הינטירב תלשממ לע העיפשה

 דומעל ולכי אל הנורחאה וז לש היתוליח .תפרצל ךרטצתו

 .הנראמל דע וגוסנו תוריהמב ומדקתהש םינמרגה ץחל ינפב

 ליחתה הז ץחל .התינכות תא הנשתש ,היסור לע ץחלה זא רבג

 ךא ,הטמתשה תיסורה הלשממה .היגלבל םינמרגה תסינכ םע

 הנבוקו הוולמ דיל ונחש תונחמ ינש .הענכנ רבד-לש-ופוסב

 חולשל וצלאנ ,םינמרגה תארקל ומדקתהו היסורפל ושלפ

 ןותעב םירמאמ תרדיס ל'"'ז םיובנירג קחצי םסרפ 1965--1964 םינשב

 וא "תונורחאה םינשה םישמחב ןילופ תודהי" םשב "רמשמה לע"

 -וקתב ליחתמ רוביחה ."ןילופ תודהי לש תונורחאה םינשה םישמח"

 רמגיש ותעדב היהו ,1914-ב הנושארה םלועה תמחלמ ץורפמ הפ

 לש תירוטסיהה תופיצרה תקספנ ,השעמל .1966 דע לש תוערואמב

 -פל דע ןילופ תודהי לש הגיהנמכ .םישולשה תונש עצמאב םירמאמה

 לע ןילופ תודהי תא בטיה רכה םיובנירג ריכה 'ב םלועה תמחלמ ץור

 ,הרואכל .ולא תויעבל ץראה יטילש לש םתדמע תא םגו ,היתויעב לכ
 ןווכתה םיובנירגש (םירמאמה תרדיס לש תרתוכה יפל םג) הארנ

 -תינידמה תוחתפתהה רואלו ןילופ תודהי לש תויעבה לולכמב ןודל

 לש םג דבלב תיקלח הנומת ורוביחב שי .ץראה לש תיתרבח

 םגש ,ןייצל שי .ןילופ תודהי לש ןברוחלו האושל ומדקש םינשה

 לש השיג ךותמ םבתכ אל םירמאמה יאשונ תא בטיה וריכהב

 בורקמ הפוקתה תא יחו לעפש גיהנמכ אלא ,קהבומ ןוירוטסיה
 .ורשב לע השיגרהו

 תונחמ ינשל המלש הסובת הלחנוה התרזעבו היסורפל תרובגת

 די-לע הינמרג תואבצ וכרענ תפרצב .םהיסיסבל וגוסנש םיסורה

 היצמאמ הריבגהו הששואתה תפרצ .הלצינ סיראפ .הנראמ רהנה

 תמחלמ הליחתה .הרצענ םינמרגה לש קזב תומדקתה .תוברקב
 .תודמע

 -כנ היצילאג .המחלמה ינפ תא התניש תאזה תוחתפתהה לכ

 ,לשימשרפ רצבמ תעינכ רחאל היסור תואבצ ידי-לע השב

 ידי-לע וסבוהו ורצענ ןאכ .בוקארק תואובמ דע ועיגה םיסורהו
 .םירטסואה לש םתרזעל אבש ,ינמרג הנחמ

 תונחמ ושלפ העש התוא .ןאסה רבעל גוסנ יסורה אבצה

 ברקה חתפנו השראוול םיברקתמ וליחתהו ןילופל הינמרג אבצ
 .ןילופ לע

 הטיסרבינואל טרפ) השראוול ורזח םייסורה תונוטלשה

 איבצמה לש וזורכ םסרפתנ יוניפה לוטיב םע .(תיאשראווה

 זורכב .ראצה לש ודוד ,ץיביילוקינ ילוקינ לודגה ךיסנה ,ןוילעה

 ,ינמרגה בייואב המחלמב םיצמאמ ףתשל ינלופה םעה ארקנ הז

 תויבאלס תוצרא שבוכ ,החרזמ םימודק םימיב ץרופ היהש

 ,זורכב ,וב רכזוה .ותוברתו וגושל ,ותד תא םהילע הפוכו

 ורזענ הב ,דלאוונורג דיל ינמרגה רדסימה לע עירכמה ןוחצינה

 אטילש ,םינבלה םיסורל התיה הנווכה .םיסור םידודגב םינלופה

 םע הדחאתהבו םינושארה היכיסנ ימיב םצרא לע הטלתשה
 .היתוחוכ לכב היתוליחל הפרטצנ ןילופ

 םג םהב שי ךא ,יגולונורכ ןפואב טעמכ םירודס םירמאמה

 תניחבמ תויעבה ללש לש ןשוביג םשל תושורד ויהש רדסה ןמ תויטס

 בורמ .ןותעב םתעפוה לש רדסה ןמ וניניש ,ךכיפל .םיאשונה

 רמאמב םינוש םירבד בוריע םג אצמנ תויעבהו םיאשונה שדוג

 .אשונה ןמ תוטסל אלש ל"ַז רבחמה דיפקה ללכ ךרדב םא ףא ,דחא

 םיניינעב לופיטה תכאלמב םיישקה ןמ םלעתהל ונל לא ,ןכא

 ומצע לע ליטהש תולבגמהו םוצמיצה תרגסמב םיכבוסמו םיירוטסה
 .וז ותדובעב

 הלוג'ה לע ףיקמו לודג רוביח םג אצמנ ל''ז םיובנירג לש ונובזעב

 ונרעצל .ןברוחהו האושה לש הפוקתה דע התישארמ "ןילופב תידוהיה
 .ומוסרפל העשה דוע העיגה אל

 -גאט"יב ומסרופ ,ןירפלא .א לש ותכירעבו ודוביעב ,םירמאמה יקרפ)

 (1971-ב ,קראי-וינ "לאנרושז-ןגראמ

 תכרעמה
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 תא הנדנמ איצוהל ינלופה םעל ארק יסורה ןוילעה איבצמה
 בוש ודחאתי זא ,הינמרג תמצוע תא רובשלו ,דלאוונירג ברח

 -מיאה תולובגב -- תדחואמה ןילופלו ,םירתובמה ןילופ יקלח

 תויוכז תא דבכתש יאנתב ,ימצע ןוטלש קנעות -- תיסורה הירפ
 .ןילופ לש השמיש בוש חרזת זא-וא :םיימואלה םיטועימה

 ותנווכ ,םינלופל םירקי םיירוטסיה תונורכזב עגנש ,הז זורכ

 ליבשותל זורכ םסרופ העש התוא .תפרצ תא עיגרהל התיה

 .היסורבש םהיחא םע התודחאתה רשיבש ,תיחרזמה היצילאג

 .תיסורה הירפמיאה לש תירקיעה המחלמה תרטמ התיה וז

 -ידמלו יקסבומדל םינמאנ וראשנש ,םיימואלה םיטארקומדה
 איצותש ,תבייחמ החטבה ןוילעה איבצמה לש וזורכב ואר ,ותוינ

 לע עיפשת םג איה .תואמצעל הליבומה ,ךלמה-ךרדל ןילופ תא
 םדחפמ וררחתשיש ,תפרצו הינטירב ,היסור לש התירב-תולעב

 -מיאה יטילש לש םהיתושגרב עוגפל אלש ,ןילופ תיעבב עוגנל

 .תיסורה הירפ

 ,ןוילעה ימואלה-דעווה םע יקסבומד שגפנ המחלמה ברע

 .הילגנא לע הדיחא היצאטניירוא לבקל עיצהו היצילאגב םקוהש

 לש הנוחצנב ונימאהש ,ויבירי תא ענכשל חילצה אל אוה

 דוחיא ידי-לע הירטסוא תא קזחל םנוצרבו וז המחלמב הינמרג

 תישילש הדיחיל תיאסרגנוקה ןילופ םע תיברעמה היצילאג

 ,תזכ יאמצע דמעמ םשל .הירגנוהו הירטסוא לש ןדיצל ,תורסיקב

 דעווה היה ,תינלופ-תירגנוה-תירטסואה הירפמיאה תולובגב

 חרזמ לעו יסורפה שוביכה לע רתוול ןכומ ןוילעה ימואלה

 םשל ורתיו ותעיסו יקסבומדש םשכ ,תיניארקואה היצילאג

 ילבח לע -- תינידמ הדיחיל תרתובמה -- ןילופ לש הדוחיא
 הנושארה התקולח ינפל ןילופ ידיב ויהש ,הניארקואו היסורוליב

 .היצילאג חרזמ לע םגו

 ינש ןיב תקולחמ עלס ושמישש  ,םיינידמ תונובשח ויה הלא

 הנניק םיינשה לש םהיתובילב קומע םלוא ,םיינלופה תונחמה

 ינשל ופרטציו ךשמית המחלמה םא ,שחרתיש סנב הנומאה

 -ראתנ ןהב ,תירבה-תוצרא ןשארבו ,תורחא תונידמ םג תונחמה

 -ברדאפ יצאנגיא םסרופמה ןרתנספה םע ,םיינלופה היחרזא ונג

 לע עיפשהל ידכ ,ומוסריפו וירשק תא ולצינ םה .שארב יקס

 .ןילופ תבוטל תירבה-תוצרא תלשממ

 ,תונחמה ינש ןיב תובבל םכסה ןיעמל האיבה תושגרה תודחא

 דגנ ומק אל דוחיבו ,תויצאטניירואה ביר תא ופירחה אלש

 םוסריפ תא וענמש ,ךכ-ידכ דע ,יקסדוסליפ לש ןיוזמה ולעפמ

 היסור םינפל םיינומהה םישוריגהו םירסאמה לע תובוגתה

 .ריביסל ףאו

 תצפהב םייטארקומידה-םיימואלה וזכרתה ,תאז תמועל

 תיאסרגנוקה ןילופב םידוהיה יוכידל ומרגו לוגיר-תוילילע

 .דחי-םג היצילאגבו

+ 

 הינמרגב םידוהיה יגוחב הררוע תיטסיראצה היסור דגנ המחלמה

 ןילופ ידוהי תא ליצהל העשה העיגהש ,תובשחמ הירטסואבו

 סילייב לש וטפשמ רכז .םרטשמו םיבונמורה לש םתועשרמ

 -- ידוהיה רעונב תוצראה ןתואב ררוע ,םדה-תלילע תשרפב

 -כות (ונימאהש יפכ) הב ,המחלמל תובהלתה -- ינויצה רקיעבו

 תוכלמ םלועמ םידוהיה וררחושיו תיטסיראצה היסור ער

 .עשרה

 חרזמה ידוהי ןעמל ,דחוימ דעו ןמז ותואב םקוה הינמרגב

 ר''ד 'פורפה ; ל"קקה שאר ,רמייהנדוב ר"ד ובצייתה ושארבו
 .םייהנרבוז ר"'דו רמייהנפוא

 ר''דו בולוקוס םוחנ םג הנמנ הירבח ןיבש ,תינויצה הלהנהה

 םירשק ,דעוול ,ול ויה .הגיצנ תא הז דעוול החלש ,בונל'צ

 עוציבל דביע םג אוה .ינמרגה אבצה הטמ םעו ץוחה דרשמ םע

 שמשתש ,הלודג םימואל תנידמ לש התמקה לע תינוימד תינכות

 ידוהיו ןילופ ידוהי ודחאתי הבו ,ברעמהו היסור ןיב ץיח

 עירכמה םרוגה תא ווהי םינמרגה םע דחיו ,בשומה-םוחת

 ימע רתיל ומכ םידוהיל ,םהל וקנעוי .תאזה םימואלה-תנידמב

 תינכות .תובחר תוימואל תויוכזו ,אלמ יחרזא ןויוויש הנידמה

 לעב גוח םושבו דרשמ םושב יניצר ןפואב הנודנ אל וז

 ,תיאסרגנוקה ןילופבש ,ךכ ידיל האיבה איה םלוא ,העפשה

 -- המחלמל הנושארה הנשה יהלשב הינמרג ידיב השבכנש

 תימואל הביטחכ םידוהיה לש םדמעמ תלאשב תוניצרב ונד

 -טועימ תויוכזמו אלמ יחרזא-ןויוושמ תונהיל הכירצש ,תדחוימ

 .תוברתהו ךוניחה ,הליהקה ,תדה םוחתב -- ימואל

+ 

 זורכ םסרפתנ ןילופל הירטסואו הינמרג תואבצ ושלפשכ

 .םידחואמה תואבצה לש תישארה הדקפמה םעטמ ,םידוהיל

 םהל רשיבו םידוהיל הנפ ,תירבעבו שידייב םג ץפוהש ,זורכה

 סחי םהל חיטבה : תעשופה םיבונמורה תלשושמ םרורחיש תא

 םילייחהש ,תורוחסה דעב אלמ ףסכב םולשתו ,אבצה דצמ ןגוה

 אל יכ וחיגשיש ,תודקפמל ןומא שרד ;םהמ ונקי אבצהו
 .םידוהיל עלובי

 םרגו יסורה ןיעידומה-דרשמ ידיל ,ןבומכ ,עיגה הזה זורכה

 עיגפמב ושרדש ,היסורמ ינויצה לעופה-דעווה ירבח תוברעתהל

 -- ללכב םינויצה לשו -- תינויצה-תורדתסהה לש הגיצנ יכ
 .חרזמה ידוהי ןעמל דעווה תא ובזעי

 ןילופב םידוהיה תא םימישאמ וליחתה רבכ העש התוא
 הביא-ישעמבו ,הירטסואו הינמרג תבוטל לוגירב היצילאגבו

 -תורדתסההש היסורב לעופה-דעווה ירבח ושרד .היסור דגנ

 ,הפוריאב השוטנה המחלמב ילארטיינה הסחי לע זירכת תינויצה
 םעה רמוש יכו ,תומחלנה תונידמב ידוהיה םעה לש ובור יח הב

 .ןהמ תחא לכב תיחרזאה תוילאיולה לע ידוהיה

 -תהב לבקתנ אל היסור תואבצל ןוילעה-איבצמה לש וזורכ

 -איבצמהש ,ועדי לוכה .גרוברטפב הל ופיצש יפכ ,תובהל

 םלוא ,ותלשממ תאו רסיקה תא בייחל ךמסומ וניא ןוילעה

 היסהרפב ונתינש תוחטבהה ,ףתושמ בייוא דגנ המחלמב היינפה

 םג ילואו המגמ לע ודיעה --םירתובמה ןילופ יקלח דוחיאל

 --תודידיב וילע בישהל שיו זורכב אופיא לזלזל ןיא .תינכות לע

 םע הרושק היסור ,ףוס"ףוס .ליעפה ינלופה רוביצב וטילחה

 -רצח ןיב ערקל תוששוח וללהו ,הלודגה הינטירבו תפרצ

 תוצור ויהו ,ןילופ תלאש תפרחהלו יסורה םעה ינומהו תוכלמה
 .טרפב ןילופ יבגלו ,ללכב םינלופה-תוינידמב יוניש תוארל

 ברה וכרע תא תימואלה-היטארקומדה ינותע וריבסה ךכ

 סחי לע וזירכהו ,ץיבייאלוקינ יאלוקינ ,לודגה ךיסנה זורכ לש

 .ןילופב זכרתמ ליחתהש ,יסורה אבצל הדהא לש

 ,הווקת ךותמ המחלמה תישארב םקוה יזכרמה יחרזאה דעווה
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 התע-תעל ךא ,הנידמב ןוטלשה תא סופתל העשה העיגהש

 ; סרהה תולועפמ םילבוסלו המחלמה יקוזינל הרזעה תא ןגריא

 תירבה יגמאו ,תימואלה היטארקומדה יגיהנמ ובציתה ושארב

 "רישכהל" ידכ םיללובתמ םידוהי ינש וילא ונמזוה ; היסור םע

 הילגנא לש תילשממהו תיסורה היציזופואה יניעב דעווה תא

 ,םוקתש הלשממ לש תירטסואה היצאטניירואה ילעב .תפרצו
 .תרתחמל ודריו ושוביכו ירטסואה אבצה תסובת רחאל ,ןבומכ

 אבצה תומדקתה ימיב הכובמ הררש תידוהיה תונותעב

 .השראוומ תונוטלשה לש יוניפה ינמיס םעו ןילבולל ירטסואה

 -ותעה וילע הביגה ,ןוילעה-איבצמה לש וזורכ םסרופשכ ,םלוא

 ימואלה טועימה םגש ,התנומא תשגדה ךותמ ,החמשב ותונ

 וחטבוי ויתויוכזש ,ימואל טועימ לש יללכה גשומב ללכנ ידוהיה

 .תדחואמה ןילופב

 םלוא ,תידוהיה תונותעה ירמאמל בל-םש אל ישארה הטמה

 דעוימה לוזה ןותעה דחוימבו -- יקסבומד תעיס לש םינותעה

 דגנ התסהב וחתפ -- (תוטורפ יתש) "עשורג אווד" םינומהל

 -איבצמה לש זורכה תא ףלסל םמצעל םישרמה ,םידוהיה

 אלא ,םידוהיל -- םעזב ריבסה -- ןווכתמ זורכה ןיא .ןוילעה

 םידוהיה ורמייתי לא .תירצונה תדה ינבלו יוואלס ימואל טועימל

 וא טבשל ינלופה םעה ידיב םה םינותנ .םהל םיגאודש

 . ..דסחל

+ 

 לע תולילע לש לגב הפצוה ןילופ :תואה ןתינ הז רמאמב

 ;םינמרגה תבוטל לוגירב לוכיבכ םיקסועה ,תורייעה ידוהי
 םתא םיחחושמ ,תופי-םינפ רבסב םהילייח תא םילבקמה

 -- ללכבו ,תונוזמ םהל םיקפסמ ; תינמרגל הבורקה םה-םנושלב

 תוישעמ םייסור םיניצק ינזואב ורפיס ; הלועפ םתיא םיפתשמ
 בוריע-יטוח יווק לע ,םיתמ-תונוראב םינמרגל בהז תרבעה לע

 םינמרגל םיעידומ םהב ,םיידוס םינופלט יטוח אלא םניאש

 ...ויתועונתו יסורה אבצה לע תועידי

 ,תורייע ישנא ,םיינוריעה : לוכה וקסע הלאכ תוישעמ ירופיסב

 .ההובגה הרבחה ישנאו םיאנותע תוזוחא ילעב

 םוקמ ול אצמ ןהמ קלח קרש ,וללה תושיחלה לכ תואצות

 םנומאש ,יסורה אבצה תונוטלש .אובל ורחיא אל ,תונותעב

 וטיה ,לודג היה אל -- טרפב ןילופ ידוהיבו -- ללכב םידוהיב

 .תוישעמהו תושיחלה ,םירופיסה לכל תבשק ןזוא

 םידוהי ואר אלש ,היסורבש םיקחורמה תומוקמה ןמ םילייחה

 ,תואיפו םינקז ילעב םידוהיב ןילופ תורייעב ולקתנו ,םדועמ

 לכל ונימאה -- םהינפמ םידחפמ ,תנבומ יתלב ןושלב םירבדמ
 -- ןהמ םהיתוגיסנב וא תוידוהי תורייעל םסנכיהבו ;העומש

 דושחה לכב םיללעתמ ,םהיתויונח םיזזוב ,םידוהיב םיכמ ויה
 ןיד-יתבל םורסמ וללהו םיניצקה ינפל ואבוה םה .םהיניעב

 .הדש

 ויה ,םיסורה תגיסנ רחאל הרייעל וסנכנש ,םינמרגה ידודג

 תוביסנב --וצלאנ וללהשכו ;םילאוגכ םילבקתמ ךכ"םושמ
 ועמש ורזח בוש םייסורה םידודגה יניצקו ,תאצל -- ברקה
 השק םישינעמ ויהו ינמרגה אבצל םידוהיה סחי לע םירופיס
 ...םידוהיה תא

 "תיתדה תידוהיה הרבחה"

 ןתטלחה לע הירטסואו הינמרג ועידוה 1916 רבמבונב השימחב

 ועבקנ אלו תינורקע הטלחה התיה וז .ןילופ תוכלמ תא שדחל

 ,ודשח .התמשגה ןמז ףאו הביטו תוכלמה לש היתולובג הב

 ינלופ אבצ תמקה רשפאתש ,"המריפ" תריצי אלא וז ןיאש

 הננוכתה הבש ,תיברעמה תיזחב ינמרגה אבצל ףרטצי רשא

 ורצענ היתואבצש רחאל ,שדח ןוויכב יתבר הפקתהל הינמרג

 ןתניהל ויה תוכירצ הזרכהה רחאל .סיראפל הרישיה ךרדב

 .אובל ורחיא ןה ךא ,עוציב תודוקפ

 הלשממה יגוחב ןכו הירטסואו הינמרג ןיב ךבוסמה קבאמה

 תייעב ןורתפ יבגל תונוש תומגמ ןיב ,אבצה הטמבו תינמרגה

 תיזחב ןיטולחל םייתסנ אוה תאז תמועל .ןיידע רמגנ אל ,ןילופ

 המסרופ ןילופ תוכלמ תמקה לע הרהצהה םע דחי .תידוהיה

 הרהצהה ןיבש וז תוכימסב .תיתדה תידוהיה הרבחה תקוח

 ךוניחה ,תדה םוחתב םידוהיה תויוכזש ,שגדוה וליאכ הקוחהו

 תינלופה תוכלמה לש התטלחהל וראשוה אל תילאיצוסה הרזעהו

 .התמקה תעשב שארמ וחטבוה אלא ,הדיתעה

 ,םייממעה תא דחוימבו םינויצה תא ביזכה הקוחה לש הנכות

 -שהבו ינמרגה ןוטלשה לש ותמגמב תובורמ-הכ תווקת ולתש

 םייתניב לחש ,הנפימה טלב .חרזמה ןעמל דעווה לש ותעפ

 -ותרואה .תוידוהיה תוגלפמה יבגל ינמרגה שוביכה ןוטלשב

 החילצה ,טרופקנארפב היה הזכרמש ,הינמרגב תידוהיה היסכוד

 ןעמל דעווה תא התחדו יאבצה הטמה לש ונומיא תא שוכרל

 תונוטלשל םיברוקמכ םדמעממ תיממעה הגלפמה תאו חרזמה

 ,ןהכו ךאבילרק םינברה ,וז היסכודותרוא לש היחילש .שוביכה

 םיכסיש ,וילע עיפשהל ,רוגמ ר"ומדאה םע רשקתהל וחילצה

 הנגה םשל "לארשי תדוגא" םשב תדחוימ הגלפמ ןוגריאל

 ימיב דוע ,בגא .ןילופב ידוהיה רוביצה לש יתדה ונויבצ לע

 םידרחהו ןילופבש םידיסחה ןיב מ"ומה להנתה םיסורה טולש

 שרדמה-תיבמ הינמרג ידרח ןיבל ,תונויצל םידגנתמה ,אטילבש

 לכ תא דחאתש ,תימלוע הרבח תמקה רבדב טרופקנארפבש

 תווצמה ,תדה ןוטלש דעב המחלמל םלועבש תווצמה ירמוש

 .ידוהיה םעה ייחב תונברהו

 ימיב ,טרפב תימואל-ןיב תודגאתהו ללכב תודגאתהה תלבגה

 תלחתהל דחוימבו "הדוגאה" תמקהל העירפה ,םיסורה ןוטלש

 -שכו חנוה דוסיה םלוא .היתויורשפאו היתוחוכ יפל היתולועפ

 םיאנתה ורשכוה טרופקנארפ ידרח לש םהיחילש ןילופל ועיגה

 .םתעפשה תרבגהל

 לש הנותע ספת ומוקמ תאו רגסנ "טַאלבגַאט רעוועשרראוו'

 ןוטלש ידסחמ אוה םג הנבנש ,"טרַאוו עשידיי סַאד" ,הדוגאה

 טעמכו "לארשי תדוגא"ב וכמת םיללובתמה םג .שוביכה

 ןהכ ר,ד ברה .בורקה רבעב הטלשש ,םהיניב תירבה השדוחו

 "הדוגאה''ש ,ןילופל ץוחמ ידוהי יאנותע תומשאה דגנכ ,ראפתה

 ,ףיסוהו ,םידוהיהו םינלופה ןיב םיסחיה תפרחה העגמ התלועפב

 ריעה תצעומב םקבאמב לוכה ולקליק םייממעהו םינויצהש

 .תומזגומה תוימואלה םהיתושירדבו השראו

+ 

 ,ולא תועפשהמ האצותכ האב "תיתדה תידוהיה הרבחה" תקוח

 םלוא ,תוימואלה תושירדה תועפשה ידירש דוע הב ורכינ
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 לש םנוטלש תרדאהב רקיעב הטלבש ,תיתדה המגמה הרבג
 קר אל ופתתשהו תוליהקב הלהנהה ירבח ושענש ,םינברה

 ךוניחב לפטל הבייוח הליהקה ךא .תועבצהב םג אלא ,הינוידב

 םלשמה ,ידוהי לכל הקנעוה הריחבה תוכזו תילאיצוס הרזעבו

 .ראשנ ולמס ךא -- לטוב יפסכה זנצה ,דחא קראמ לש סמ

 הליהקה תלהנהל הריחב תוכז קינעהל ןיאש ,היה ךכל קומינה

 ,ץראב תוליהקל זכרמ עבקנ ןכ .הדי-לע םירזענה ,םיינעל

 םתעפשה בוש הלדגוה ובו ,ןוטלשה ינפל םידוהיה תא גצייש

 ,הקוחב עבקנ ,םיללובתמה לש םצחל תובקעב .םינברה לש

 תודע ןיעמ םיקהל םיאשר יללכה יתדה ווקה ןמ םיטוסהש

 ןוטלשמ ונהייש ,תודע ,תיללכה תיתדה הרבחה ךותב תודחוימ
 ,הריכזה יללכ ךוניח יניינעב לפטל הבוחה קר .ןהיניינעב ימצע

 הנכותו המש ושיגדהש יפכ ,דבלב תיתד הניא "הרבחה'ש
 קר םידוהיה ורכוה השעמלו הכלהל םלוא .התמגמו הקוחה לש

 וחדנ ימואל טועימ םהב תוארל תושירדה לכו ,תיתד הדעכ

 ןהיתושירדל םאתהב ,אופיא ,תרתפנ םידוהיה תייעב .לילכ

 ןיב הווחאה ימימ תינלופה תרוסמהו תוינלופה תוגלפמה לש

 .יקסלופולייו תומרופירב היוטיב תא האצמש ,םינלופהו םידוהיה

 תעד-יוליג םסריפ ינויצה יזכרמה דעווהש ,אופיא ,אלפיי אל
 .תיתדה תידוהיה הרבחה תקוח דגנ

 תמשגהל המידק דעצ הינמרג התשע בוש 1917 ראוניב

 המחלמה תולשלתשה .ןילופ תוכלמ תמקה רבדב היתוחטבה

 הרבג תירבה-תוצראב .התירב תולעבו הינמרג לש ןתערל התיה

 התבוטל עיפשהלו המחלמה ךלהמב ברעתהל הייטנה הכלהו

 תמשגהב ליחתהל המצעל הבוח התאר הינמרג .ןילופ לש
 תינמז הצעומ המקוה 1917 ראוני יהלשב .הלש היתוחטבה

 ןיעמכ ושמישש םידחא םיטנמטראפד הדי לעו ןילופ תוכלמל

 לקתנש ,ךוניח יניינעל טנמטראפדה היה ןושארה .ןוטלש ידרשמ

 רדסהל רשקב םינושארה וידעצב רבכ םידוהיה תודגנתהב

 -ועימה ללכמ אצוה ידוהיה טועימה .םיטועימל רפס-יתב יניינע

 םימעטמ םידוהיל םידעוימה רפסה-יתב לכבש זרכוהו םיט

 טולשת "םירדח"ב ףאו -- לארשי יגחו תבשה תרימש -- םייתד
 .הארוה ןושלכ תינלופה ןושלה

+ 

 תירבע הארוה ןושל דעב םקבאמב וכישמה םייממעהו םינויצה

 רפס-יתבב .אוושל ויה םהיצמאמו םהיתואחמ לבא ,שידיי וא

 ,תוברתו ךוניחל הקלחמה וא תויריעה ידיב וקזחוהש ,םידוהיל
 םיידוהי םידומיל םוש םהב ודמלנ אלו תינלופה ןושלה הטלשוה

 -דח"ב .דבלב םיטעומ רפס-יתבב הדמלנ איה ףאש ,תדל טרפ

 ,הדוגאהו םידרחה לש םתודגנתה .הדוקפה העצוב אל "םיר

 השדחה תושרהש ,ךכ-ידכ-דע הקזח התיה ,םמשב הרבידש
 םינמרגהשכ ,תישארב ימי םתואב התוא רובשל התסינ אל

 .םינלופל דעצ דעצ ןוטלשה תא ריבעהל וליחתה

 הלשממה תמקהו 1917 סראמב היסורב הכיפהמה ןוחצנ
 ןכו ,ןילופ לש התואמצע לע הריהצהש ,תינמזה תיסורה

 םייחרכהה םייונישה לע ןוסליו תירבה-תוצרא אישנ לש ותרהצה

 תא וצליא ,תיאמצע ןילופ תמקה םהיניבו הפוריא ימע ייחב
 הנוניכ רבדב ויתוחטבה תמשגה תא ץיאהל שוביכה ןוטלש

 ןוירוטסיהה השארבו תינלופ הלשממ המקוה .תינלופ הכלממ לש

 טאדנמה תא ונממ וללש םידוהיה םירחובהש ,יקסב'זראכוק ןאי

 -ופוסבו םייסה סוניכ לע םירבדמ וליחתה .תיעיברה המודל
 השארב ודמעוהש ,םיטילש השולש לש הצעומ התנמתנ רבד-לש

 תונותעה יגיצנ ינפל ריהצה יקסב'זראכוק ןַאי .ןילופ תכלממ לש

 .םידוהיה םע הלועפ-ףותיש ידיל איבהל ותפיאשש ,תידוהיה
 ,ינלופ אבצ תמקהל רותחל העש התוא לדח אל שוביכה ןוטלש

 סויג לע ריהצהל ששח היה םלוא .הינמרג תואבצל ףרטציש

 -חב םגו ,ףרחהו ךולה תפרצב םינמרגה בצמ ךלה םהבש םימיב

 ודמע ןיידע םלוא .ומויב םוי ידמ רתוי השק השענ תיסורה תיז
 זא-וא .םהב לזלזל היה רשפא"יאש ,םילודג תוחוכ תותיזחב
 הדקפמה תושרל יקסדוסליפ לש ןויגלה תא ריבעהל ןויסנ השענ

 הבש ,השדח העובש םיניצקהו םילייחה לע ףוכלו תינמרגה

 בריס ולוכ ןויגלה .זכרמה תומצעמ תירבל תונמאנ לע רבוד

 הינמרגב גרובדגאמ תדוצמל חלשנו רסאנ יקסדוסליפ .עבשיהל

 .זוכיר הנחמל ויניצקו ןויגלה ילייחו

 תצעומ ידיזלע התנמתנ התיצחמש ,תיתכלממה הצעומב
 ףא ויה ,תוינוריעה תוצעומה ידיב הרחבנ התיצחמו םיטילשה

 -ובתמה ברקמ ןוזנתנ ףסוי ,תידוהיה תדה גיצנכ רטומלרפ ברה

 השמו השראוומ רטסיימגו לאוי ,לארשי תדוגא יגיצנ ינשו םילל

 השולש השראווב ובשי ירטסואה שוביכה חטשב םיגיצנכ ,רפפ
 הטונה ,יתגלפמ-יתלב ,טאלבסייו ףלודא סדנהמה : םידוהי

 .(ינויצ) טאלבנזור י'זי ר'ד ,'זדולמו יקצולירפ חונו ,םיללובתמל

 ינב תא ומואנב ריכזה ,יקסבוק'צאסס שדחה הלשממה שאר

 הנידמב תותדה דמעמ עבקיישכל ,רדוסי םדמעמש ,השמ תד

 שפוח שרדש ,טאלבנזור ר"ד הז םואנ לע וביגה .תינלופה

 -וטוא עבת רשא ,יקצולירפו ,תואלמ תויוכזו םידוהיל תוחתפתה

 -יצנו קותשל ולכי אל "הדוגא"ה יגיצנ .תימואל-תישיא הימונ

 ,היחתל המקש ,ןילופ תנידמ יכ ,ותנומא תא עיבה רפפ םג

 ןילופ לש הבוטה תרוסמה יפל תידוהיה היסולכואל םג גאדת"

 ."תיתד תונלבוס התליגו תויוכז יוויש הקינעהש ,המודקה

 תונוטלשל תוריחב ךורעל שוביכה ןוטלש םיכסה 1917 יהלשב

 םירעה לכב וכרענ ןה .השדחה תוריחבה תקוח יפל ,תוליהקה

 ופתתשהש ,תוריחבה תואצות .'זדולו השראוול טרפ ,תורייעהו

 קראמ םלשל ומיכסהש הדימב) םעה-תלד ינב םג םעפה ןהב

 יגיצנ ורחבנ :יופצ-יתלב רבד םוש וליג אל ,(הליהקה סמ דחא

 ויה 'זדולבו השראווב תוריחבה .םייממעו םינויצ ,''הדוגא"ה

 שולשמ תחא תפדעהו תוללובתהל סחיה תניחבמ תועירכמ

 םיללובתמה ולא תוריחב ינפמ וששח ךכיפל ,תוישארה תוגלפמה

 -יחבה תא וחדיש ,שוביכה תונוטלש לע וצחלו םינלופה םתאו

 שוביכה תונוטלש ורסמ ,העינכה ףס לע ,1918 תנש יהלשב .תור

 השראווב תוליהקה תונוטלש ידיל תוריחבה דעומ תעיבק תא

 םיללובתמה תירבש ,ןבומ .1912 תנשב דוע ורחבנש ,'זדולבו

 .תוריחבה תא ךורעל ורהימ אל "הדוגא"ה םע

 לע הזירכמ תיחרזמה היצילאג
 הניארקוא תוכלמ ןוניכ

 -ייחש ,םידוהיה לע הנושארו-שארב םיזגור םינומהה לש %
 יוליג לע ,םיריחמה תעקפהב התמחלמב הלשממל רוזעל םיב
 .סרפ זרכומ תורתסומ תורוחס

 יכ הלשממה-שאר לש וירבד לע הבושתב ריבסה םיובנירג
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 אוה .וילא ונפ ךכ םושמו ויתופקשה תועודיש ,ימשיטנא וניא

 תוערפה עקרש ,ךכל הלשממה-שאר לש וביל-תמושת תא הנפיה

 ינותע ףאש ,ףיסוה ןוארב ר"ד .ילכלכ אלו ינידמ היה ץליקב

 תוזרפומה םהיתושירדב תוערפה תוללוחתה תא וריבסה ץליק

 תוינידמ תוביס ןתוא ומרג היצילאג-ברעמב םג .םידוהיה לש

 .תיוערפל

 הבוקא'צשב האר ,ויניע ומב .ךכל םיכסה אל יקסב'צארומ

 -מודה עקשב .תודודש תוירצונ תויונח תיברעמה היצילאגבש

 .םואלו תד לדבה ילב תויונח םידדוש -- רמא --- יבורב

 -הש וניבה -- התע הז הנממ רזחש םיובנירג הנע -- היסורב

 הילע וזירכהו ,תוילאיצוסה תועונתה תא המיתכמ תוימשיטנא

 איצמהל ונא םילוכי ! ךכ השוע הניא ונצראב הלשממה .המחלמ

 ןיאש ,העידה תטלתשמ .םידוהיה דגנ ץראב רוריטה לע תועידי
 .הז בצמל ץק םישל ךירצ .םידוהיב תועיגפ לע שנוע

 ןמזמ יכ ,יקסב'צארומ הלשממה-שאר רמא ךכ לע הבושתב

 םסרפל םעט אופיא ןיא .תוערפ וללוחתה אל ותוריש ליחתהש

 ביגנ -- תוערפ וצרפי םא" .תוילילש ויהי היתואצותש ,העדוה
 .רמא ,"דימ

 דגנ רוריטה לע םיניגמ וליחתה הצחמל םיימשר תורוקממ

 -יטבהו םידוהיה יגיצנ ושרדש יפכ לבא ,תוערפה לעו םידוהיה

 תינלופה תיפארגלטה תונכוסה .תוחישב םינוילעה תונוטלשה וח

 -סיבשלוב הלומעתב ,ץליקב וצרפש ,תוערפה תביס תא הריבסה

 תינויצה תונותעה-תכשל .ינלופה םעהו ןילופ דגנ תנווכמה תיט

 תינלופה תונכוסה לש היתונעט הרתס הבש ,העדוה הציפה

 יארחא םידוהיה ללכש ,תעבוק איה התעדוה ףוסב .תיפארגלטה

 לכל ומכ תוכזה ידוהיה םעל יכו ,וידי-לע ורחבנש םידוהיל קר

 ברקב םישגנתמה תובשחמהו תונויערה לכ וברקב ושגנתיש ,םע
 .םירחא םימע

 ןילופב תרבוגה תוערפה תנכסש עבק ינויצה יזכרמה דעווה

 .תוגלפמה קבאמב תוימשיטנאה תויטנה לש ןלוצינמ תעבונ

 ,תטלוב הדימב דוסי תוללושמ םידוהיה לע וליטהש תומשאה

 .הניינבב תדמועה הנידמב היכראנא תרבגהב םייאמ תוערפה-לגו

 תא תונגל ינלופה רוביצה יגיהנממ שיא זעה אל ןכ-יפ-לע"ףא

 .ץראב תללותשמה ,תימשיטנאה התסהה

 בובלב תוערפ

 ט"כב .רבמבוגל ח"כב תינלופה תונותעה לכל החלשנ וז העדוה

 תוערפ לע תועידיה םע ינלופהו ידוהיה רוביצה לכ עזעדזנ וב

 לע ינלופה אבצה תוטלתשה רחאל בובלב וצרפש ,םידוהיב

 ןוטלשה דגנ תוברקב וחתפ וללהש ירחא הז היה .םיניארקואה

 -- םיאיבמ ויה ,םהב וחילצה וליאו ,תיחרזמה היצילאג תריבב

 דע ירטסואה שוביכה-יחטשב םנוטלש סוסיבל --ורבס ךכ

 .ןאס רהנה

 תיניארקוא תינמז הלשממ המק הירטסוא תוררופתה םע

 תינמזה הלשממהו ,יניארקוא בור סלכואמ היהש ,הז קלחב

 םינקסע ואצמנ םינויצה ןיב .הדיצל םידוהיה תא ךושמל הטילחה

 תמועל .ןהב וכמתו תקדוצל יניארקואה םעה תושירד תא ובשחש

 אל ,םידוהיה תושירד ירחא אלמל תינמזה הלשממה הטילחה הז

 תמגוד הימונוטואל םג אלא ,השעמל-הכלה יחרזא ןויוושל קר

 יבגל בויקב תיניארקואה הדארה הילע הטילחהש התוא

 הליחתה םג וז .ידוהיה טועימה םהיניבו םיימואל םיטועימ

 םידוהיה יניינעל ןושארה רשה ,בראפרבליז השמ דיב תמשגתמ

 היה םהבש ,םיטעמה םישדוחב ,בויקב תיניארקואה הלשממב

 ןיבל ,השארב יקסנריק םע תינמזה הלשממה ןיב םכסה םייק

 -וחמ .הבחר תילאירוטירט הימונוטוא תלעב התיהש ,הניארקוא

 תיניארקואה הלשממה הליחתה םהבש ,תיחרזמה היצילאג תוז

 םתנומא .שדחה בצמל הריתי תובהלתה וליג אל ,תססבתמ

 ונהנ םיניארקואהש יפ-לע-ףא ,ללכ הקזח התיה אל םנוחצנב

 ונומראב .היצילאג לש יניארקואה רצחה יגוח לש םתכימתמ

 ןכומ היהש ,םיגרובסבאהה דחא זא בשי םיטאפראקה ירהב

 .הניארקוא תוכלמ רתכ תא לבקל

 -ארפואוקה ינפמ דחפה ריבגה םידוהיה לש םהיתוקפס תא

 רשאו םיניארקואה םירכיאה ןיב ומקוהש ,הריכמו הינקל םיביט

 םנמא .ריעל רפכה ןיב ךוויתה יקסעמ םידוהיה ילגר תא וקחד

 ןיב תירבה תא ןוצרב ולביק םה הירטסוא לש המויק ימיב

 םלוא ,יאניווה טנמאלרפל תוריחבב םיניארקואה ןיבל םינויצה

 ללגב היצילאגב םיטילשה םינלופה לש םדי םהילע הדבכ רשאכ

 תיאמצע הניארקואל תיחרזמה היצילאגב םסחי השענ ,וז תירב

 .רשופ --

 ךכב ,הניארקוא תוכלמב בויח ואר םינויצה ישאר םלוא

 תא קפסי אל ףאו ,ינוניבה דמעמה בר ןמז דוע הב רסחיש

 ולדג ןילופל חפסיתש היצילאגבש העשב הב ,הנידמה יכרוצ

 לע םייא רבכ ינידמהו ילכלכה םקבאמו ,הלאה תודמעמה ינש

 ,םיניארקואה לש םהיתופיאשב םידדצמ ויה םידוהיה .םירוהיה

 הכימת ידי-לע םמצע תא ןכסל ודחפו םנוחצנב וקפקיפ םלוא

 ןוטלשה לע תוברקה וחתפנ רשאכ רקיעב ,םיניארקואב הייולג

 לבא ,בורל םייניארקוא םירפכ תפקומ התיה רשא ,בובלב

 זירכהל וטילחה ךכיפל .תידוהיו תינלופ התיה התייסולכוא

 .הילע הנגה םידוהי םילייח תדיחיש ,תוילארטיינ לע

 תועומש וטשפ ,םיכלוהו םיחצנמ םינלופה יכ ררבתה רשאכ
 .םשינעהל שיו םיניארקואל ורזע םידוהיהש ,בובלב םינלופה ןיב

 וררגנש םינומההו םילייח ויה ןהיעצבמש ,םידוהיב תוערפ וכרענ

 תונושארה תועידיה .םידוהיה שוכרב וקשח רשא ,םהירחא

 יפלאו םיגורה תואמ לע ורפיס בוקארקלו השראוול ועיגהש

 םג אלא ידוהיה רוביצב קר אל ,עזעזמ היה םשורה .םיעוצפ

 רשא ,תוחצנמה תומואה לש הבוגתה ינפמ ודחפש ,ינלופב

 -וחמה ןילופל הלוכ היצילאג תא חפסל שי םא ,ללכב וקפקיפ

 תא רמולכ ,היסולכואה בור יפל ינלופה הקלח תא קר וא תשד

 .תיברעמה היצילאג

 יקסדוסליפל היינפ

 דעוול ונפו השראוול רבמבונב ט"כב ועיגה רזל ר"דו ןוהט ר''ד

 הנידמה-שאר םהל ועבקש ןויארב יכ ,השקבב ינויצה יזכרמה

 ריכזת םתיא ואיבה .יללכה ריכזמה םהילא הוולי הלשממה-שארו

 היורש התיהש תידוהיה היסולכואה תושירד וחסונ ובש ,רצק

 וכרדכ -- עמשש ,יקסדוסליפ ידי-לע הלבקתנ תחלשמה .המיאב

 .וילע בישהו ,ןוהט רייד וינפל ארק רשא ,ריכזתה ירבד תא --

 לע ןגי יכ ,אבצל תודוקפ םסריפ רבכש ,ותעדוה לע רזח אוה

 תאזה הדוקפה הארקוה ויתועידי יפלו ,םיערופ ינפמ םידוהיה

 ללותשה ירה בובלל רשא .אבצה-תודיחי ינפב םיבר תומוקמב

 בובל ידוהי .םימויא םירבד םימעפל םירוק המחלמבו ,ברק הב

 היה םבצמ ,םנמא .םינלופהו ןילופ יפלכ תונמאנ רסוח וליג

 סופת היהש ,ריעה קלחב אצמנ ידוהיה עבורה ירהש ,השק

 הלאכ םיאנתב רומשל הבר הרובג השרדנו ,םיניארקואה ידיב
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 ישנא ופתתשה תוערפבש ,קרבמ לביק רבכ אוה .תוילאיולה לע

 .דבלב םידוהי קר אל ועגפנו ןותחתה םלועה

 -דצמ ןיא בובלב תוידוהיה תוגלפמה ןיבש ,ריבסה ןוהט ר"'ד

 תא ורפה אל םידוהיהש חוטב אוהו ,םיניארקואה תוכזב םיד

 ומחלנ יכ ,םידוהיה תא ומישאה לשימשפב םג .תוילארטיינה

 םיניארקואהש ,הריקח רחאל עבקנ םלוא .םיניארקואה תורושב

 ,ינלופה אבצה לע תונולחהמ םירויו םידוהי יתבל םיצרופ ויה

 ,הכלממה שארמ שקיב אוה .םידוהי םה םירויה יכ חוטב היהש

 .רוביצל ללכ העודי הניאש ,אבצל ותדוקפ תא םסרפי יכ

 תעצה יפל אלא תוינידמ תועדוה םסרפל לוכי יניא --

 רמאש ,וירבד לע רזח אוה .יקסדוסליפ בישה -- הלשממה

 הכובסה םידוהיה תייעב לע ,תומדוקה תוידוהיה תוחלשמל

 הפיסאה סוניכ ינפל תונורתפ הל אוצמל ןיא רשא ,תכבתסמהו

 ולכוי םהיגיצנו ,הילא תוריחבב ופתתשי םידוהיה .תנגוכמה
 .עירכמה ףוגה ינפל םהיתושירדו םהיתונעט איבהל

 הנגה תוגולפ

 -יינעה ןיב ןניא םידוהיב תוערפש -- םיובנירג רמא -- ינחוטב

 לע תועידיה .תננוכמה הפיסאה דע םנורתפ תוחדל שיש ,םינ

 ואצי םינותעהו ,ידוהיה רוביצה תא שממ ועזעיז בובלב תוערפה
 .תורוחש תורגסמב

 תעכ רשאכו ,םיבר םינלופ היצילאג-חרזמב ולת רשאכ --

 היסולכואה יפלכ תוירזכאב הישאידלופ לבחב םינמרגה םיגהונ

 -- לבא-תורגסמב םיעיפומ םיינלופה םינותיעה ןיא ,תינלופה
 .יקסדוסליפ בישה

 ופרשנו וגרהנ בובלב וליאו ,המחלמ-תונברוק ויה הלא --

 םניא םינלופ יבגל םיעשפה .םידוהי ויהש םושמ קר םישנא

 תורתוס תוערפה רבדב תועדוהה .םידוהי יבגל םיעשפ םיקידצמ

 ,םידיחי תולועפ דעב םידוהיה לע תוירחא םיליטמ .ולא תא ולא

 רמא -- ןילופל הביאבו םזיבשלובל הדהאב םתוא םימישאמ

 ,םיובנירג

 הוואדולווב יכ ,יל ועידוה .בורל הלאכ תועדוה לבקמ ינא --

 (םיסורל יאנג-יוניכ) "םיפאצאק" םע םידוהי הלילב ולפנתה

 .םיעלקמו קשנ םהמ ולזג ,םישרפ-תוגולפ לע

 (יאבצ ןוגריא) .וו.א.פ ישנא ושגנתה וגלש תועידיה יפל --

 .םינושארל ורזע םידוהיהו ,.ד.נה ישגא םע

 יתייה אל ,וריכמ ינאש ןיצקמ וז העידי יתלביק אלמלא --

 םינלופה לא םיסחייתמ הלוכ אטילבו קסירבב םלוא .ךכב ןימאמ

 .הביאב

 םינגראמ םידוהיה וליחתה אטיל לכבו קסירבבש םיעדוי ונא --

 םה םידיתע יכ ,תועידי וצופנשכ ,םיערופ ינפמ הנגה-תוגולפ

 ,הוואדולוו ידוהי לע םיניגמ ונניא .ינלופ ןוטלש תחת תויהל

 לע תוירחא וליטי אלש ,קר םיעבות ונא .ןיצקה יפב תמא םא

 ונאש ,ונתוא םימישאמ .תוצובק וא םידיחי ישעמ לשב --םלוכ

 םסרפל רהימש ,ינלופ ןותע םוש םלוא ,םיקיבשלובה תא םידהוא

 ,ינויצה יזכרמה דעווה לש ותעדוה תא סיפדה אל ,הלא תומשאה

 .תיטסיבשלובה הגלפמל םידוהיה לש יתימאה םסחי תא ריבסמש

 הנידמה-שאר ונל רמוא המ ,עדיי ידוהיה רוביצהש אוה יחרכה
 .תוריק העברא ןיב

 לא תונפל םכילע .והשעא ,הז רבד יל עיצת הלשממה םא ---
 .החישה הרמגנ הזבו ,יקסדוסליפ רמא -- הלשממה

 הנושארה םלועה-תמחלמ םותב

 ןוהט רייד .יקסב'צארומ הלשממה-שאר לא התנפ תחלשמה

 -תהל ונתנווכ ןיא" : הלא םירבדב םייסו ריכזתה ןכות תא רפיס

 תצרמנ העדוה םסרפת הלשממהש ,איה ונתשירד אלא ןנול

 -והי יבגל םימויאו תוניוע תורעה הב לולכל ילב ,תוערפה דגנ

 םידוהיש ,עבקנ בובלמ ח"ודה יפל" :בישה יקסב'צארומ ."םיד

 הלשממה הנגמ ןכ-יפ-לע-ףא םלוא ,םיניארקואה תורושב ומחלנ

 ,תאז התשע אל הלשממה וישכע דע .ןדגנ םחליתו תוערפה תא

 .ןמישגהל החוכב םא ,ךרע שי הלשממה לש תוחטבהלש םושמ

 ועגריי תננוכמה הפיסאל תוריחבה תעיבק םעש ,ןימאמ אוה

 -והמה דגנ ףקותה לכב הלשממה אצת םיאתמ עגרבו ,תוחורה

 תועידי לבקמ אוה .טקשהו רדסה תרימשל גאדתו הלאה תומ

 קזנ תואיבמה ,םידוהיה תואחמ לע ,ןילופ יגיצנמ  ,ל"וחמ

 םעפ לכב םינופ םהש ,ושיגדה םיובנירגו ןוהט ר"ד ."ןילופל

 תקעזו ,םלועב דוס םיראשנ םניא ןילופב םימויאהו תונוטלשל

 להקה תעד תא עיגרהל רשפא .ל"וחב דה תאצומ תונברוקה

 תוערפה לש יעמשמ-"דחו רורב יוניג ידי-לע ל"וחבו ץראב

 .תוליעי העינמ-תוארוה םוסריפו

 תונכוסה לש הנורחאה העדוהה יכ ,שיגדה הלשממה שאר

 רבכ וחתפ .הלשממה ידיד-לע המסרופ אל תינלופה תיפארגלטה
 .ושנעיי םימשאהו ,הריקחב

 "הרטשמ יד ןיא"

 ירחא שופיח ךורעל ידכ ,הרטשמ-תוחוכ יד הלשממל ןיא

 םא ,ןוהט ר"ד תלאשל רשא .םירעבו םירפכב ידוהיה שוכרה

 תונבורקל םייוציפ םלשל הכלממה תבוחב הריכמ הלשממה

 ובצמ יכ ,ריבסה םימותיו תונמלאל םימוליש קינעהלו תוערפה

 הפיסאה ינפל אבות וז הלאשו -- תאז רשפאמ וניא רצואה לש

 .תננוכמה

 דחוימב ראית ובש ,םידוהיל זורכ םסריפ יזכרמה ינויצה דעווה

 םמד תכיפש לע יופיחה תא עיקוה ,בובלבו ץליקב תוערפה תא

 -רפו תוטיחשש ,זירכה ןכ .האחמו לבא םויל ארקו םידוהי לש

 וניתויוכז ןעמל קבאמה תא קיספהל ונצלאל ןחוכב היהי אל תוע

 זורכ םג םסרופ ןמז ותואב .ונתלואגו ונתייחת ןעמל ,תוימואלה

 תאו בובלב םימדה-תוערואמ תא עיקוהש ,ינלופה םעל דחוימ

 וא העדוה םסרפל ושרדנש תעב -- םעה-יטינרבק לש םתקיתש

 םיכחמ םא תולאשה .ןביאב ןדועב תוערפה תא ענמיש ,זורכ

 בורל םידוהי םד ךפשנ .הבושת ילב וראשנ םימד-תכיפשל

 .חבטה תא קידצהל ידכ ,תולתמא ושפיחו וקתש ךא ,בובלב

 תא םידוהיה ורגס -- זורכב רמאנ -- 1918 רבמצדב 'ט םויב

 ותבש םה ,רפסה-יתב תאו םהיתוכשל תא ,םהיתויונחו םהיתונדס

 ידכ ,תופיסאה ימלוא תאו תסנכה-יתב תא ואלימו הכאלמ לכמ

 יחתפ לע הדעו םע לבק זירכהלו םמעזו םתאחמ תא עיבהל

 : עשפמ םיפחה םיחצרנה םשב בובלב םירבקה

 .םיקוזינל לומגתו םימשאל שנוע ,קדצו תמא ונא םישרוד"

 םישנש דע ,תולגה ילבכ תא רובשנש דע עגרינ אלו טוקשנ אל

 לאגייו וניתויוכז וחטבויש דע ,םדמ הבוקעה ונתולג ךרדל ץק

 ."לארשי-ץרא ,וניתובא ץרא הנביתו ונמע
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 י"אל ולעי :יקסדוסליפ

 תחלשמ הנידמה-שאר ינפל העיפוה הנש התוא רבמבונב ט"כב

 היפונכ ילולעת לע ריכזת ול השיגהו בוי'זדני זוחמ ידוהי
 םשוכר תדדוש ,תורייעה ידוהי לע תלפנתמ התיהש .זוחמב

 ריכזתה ירבד תא הנידמה-שאר עמשש רחאל .םהיתב תפרושו

 ,תחלשמה שאר .םהיבצעב םיטלוש םניא םידוהיה יכ ,ריעה

 היסולכואה לכ .הטושפ איה הביסהש הנע ,םיובננט סדנהמה

 שוביכה לוטיב ינפל דוע .םידוהיל הביאב תסחייתמ ת"רצונה

 -רחאו םידוהיה תא םדוק שרגנ" -- םידדצה לכמ וארק ירטסואה

 ."םישבוכה תא ךכ

 םידוהיה תייעב .תרחא הרק יכ הדבוע הנה" :הנע יקסדוסליפ

 .ייי"'אל ולעי -- םידוהיה ידיב הנורתפ .דואמ תכבוסמ איה

 הנידמה-שאר לש ותעד םאה" : תחלשמה ירבחמ דחא לאש ---

 -ירצ הנש תואמ עבש הז ןילופב םיבשויה םידוהיה בורש ,איה

 ? "הבזועל תעכ םיכ

 בוט אוה םידוהיל ונסחי םלוא .םהמ קלחל קר ןווכתמ ינא"

 ."תויוכזה לכ םהל םיקינעמ .דואמ

 תויוכזה ויה וליא" .תחלשמה רבח בישה ,"ריינה לע"

 ויהי םינמאג המ ,תחכונ ןילופ התיה ,דבלב הכלהל אלו השעמל

 ."הכלממה ןייגבב םקלח היהי לודג המ ,םידוהיה םיחרזאה

 הנידמה שאר לא יזכרמה ינויצה דעווה הנפ רבמצדב ז"יב

 בובלב םינויצה ישאר תסיפת רבדב בתכמב ןוילעה איבצמה

 -תשה הב רשא ,יזכרמה דעווה יגיצנ לש תחלשמ .הבורע-ינבכ

 ,יללכה ריכזמהו רגרק השמ סדנהמה ,יקסבשילדופ םהרבא ופת

 יפלכ סחיה דגנ וחימ היגיצנ .הנידמה שאר ידי-לע הלבקתנ

 תינויצה תורדתסהה תמשאהו המחלמב דצ לאכ םידוהיה
 ינויצה יזכרמה דעווה ירבח לש םרורחיש תא ועבת םהו ,הדיגבב

 ךרוע ,ןמזיוה ר"'דו לבאג ר"ד ,ךייר ר"ד ,לגניו רי'ד : היצילאגב

 ולבקתנש תועידיה יפל יכ ,ףיסוה םיובנירג .ינויצה ןותעה

 םינוגראה יגיצנ לש תחלשמ יקסבודאבזור לארנגה לביק בובלמ

 ןיא יכ וחיטבהש ,שארב יזנכשא והיבוט םע בובלב םיידוהיה

 םע הלועפ ופתיש ינויצה יזכרמה דעווה ירבחש ,המשאהל דוסי

 .םיניארקואה

 הבורע ינב
 יקסבודאבזור םע שגפיי אוה הלא םימיבש ,עידוה הנידמה שאר
 רשא ,תחלשמה הרפיס וילעש השעמב ותיא ןודיו בוקארקב

 ילב וז השיגפ רידסהל רשפא יא .דואמ יניצרכ האור אוה ותוא
 םהו ,לודג םחוכ בובלב םימשיטנאה .יקסבודאבזור םע החיש
 .םהיתורטמל הז ןיינע לצנל םילוכי

 שי .הבורעה-ינב םיאצמנ הפיא עודי אלש ,ריעה םיובנירג
 יקסדוסליפ .ןקתל היהי רשפא יאש המ םהל הרקי אמש ששח

 הנובת לעב םדא אוה בובל לשומש ,עידוהו תחלשמה תא עיגרה

 ברק בוש חקלתי םא .ותעיסנ ינפל תומיאתמ תוארוה לביק םגו
 .ריעה יבשות לכל הנכס הייופצ ,בובלב תובוחר

 -- הבושתה התיה --תיללכ הנכס לע םירבדמ ונא ןיא --

 -ובופ"ב התסהה לגרל .דבלב בובל ידוהיל הייופצה וז לע אלא
 גהנמב וחתפ .הבורע-ינבכ םינויצה ורסאנ (ינלופ ןותע) "הקד

 .רמא -- רבדה תא ריכזמ אוה רעצ ךותמ .םייסורה םילארנגה
 .'בצמה לע םידיבכמ םינויצה" : רמאו יקסדוסליפ וקיספה
 שאר תא םיחירטמ ונאש ,דואמ ונל רצ" :םיובנירג הנע

 ."הבורע-ינב םיחקולו תוערפ םיכרועה ונא אל לבא ,הנידמה

 תוערפה דגנ הלשממה תעדוה םוסריפ רבדב תושירדה לכ

 ,בובלב ינויצה יזכרמה דעווה ירבח וררחוש םנמא. .וליעוה אל

 ,םינטק םידעצ דוע ומסרופ אלש םשכ ,םסרופ אל רבדה לבא
 תונמדזה אצמ אל יקסב'צארומ .תוחלשמה תושירד יפל וטקננש

 -ותעב ומסרפתנ םיריכזתה לכו תוחישה לכ .תוערפה תא תונגל

 -לופה תונותעה .ינלופה רוביצל ועיגה אלו דבלב תידוהיה תונ
 .םהילע הביגה אל תינ

 "ןילופ תצמשה"

 םישאהל הנאות ושמיש תויברעמה תונידמב להקה-תעד תובוגת

 תועידי תצפה ידי-לע .ינלופה םעהו ןילופ תצמשהב םידוהיה תא

 אלא ,ונענ אל רוריטהו תוערפה רבדב תועיבתה קר אל ,םלועב

 לניינעל הקלחמה להנמ לא בתכמ .תורחא תויללכ תועיבת םג

 תיתדה הרבחה תקוחב ולופיט רבדב ,יקסניבמד 'פורפ ,תותדה

 יפ לע ףא ,ינמרגה שוביכה-ןוטלש ידי-לע המסרופש ,תידוהיה

 תויעב ןורתפב ןיתמהל שיש ,םעפ אל ונל עידוה הנידמה שארש

 -ושת ילב וראשנ -- תננוכמה הפיסאה לש הסוניכ דע םידוהיה

 הצציקש הדוקפ המסרופ תננוכמה הפיסאה לש הסוניכ ברע .הב

 הנתשת אמש ,ששח ררועש המ לכ הנממ האיצוהו הקוחב

 תוארוהב םג .דבלב תיתד היהת איהו ,תידוהיה הליהקה תומד

 וגניאו ןילופב דלונ אלש ידוהי יכ ,עבקנ תוריחבה עוציבל

 תוכז ול ןיא ינלופה םעל ןבכ ומצע תא האור אוהש ריהצמ

 הלשממה תרהצהב הייולג העיגפ התיה וז .רחביהלו רוחבל

 תד לדבה ילב ,הווש הדימב םיחרזאה לכב גהנת איהש ,תיממעה

 וריהציו םשפנב רקש ושעיש םידוהיה לע ופכי אל ףאו ,םואלו

 הלשממה-שארל חלשנש בתכמב .םתוימואל יפל םינלופ םהש

 ינמרגה שוביכה ימיב יכ ,שגדוה יזכרמה ינויצה דעווה ידי-לע

 הלשממה .תימואל הדיחיכ םידוהיה לש םתוכז הלבגוה אל

 ןילופ תכלממל תוכייתשהל תעבונ הרהצהה יכ ,ריבסהל השרדנ

 -פיהל וויקש הארג .הנתינ אל הבושתה םלוא ,ינלופה םעל אלו

 ובריסו ןילופב ודלונ אלש ,"םיקאווטילה" ינומהמ ךכ ידי לע רט
 .ינלופה םעל םתוכייתשה תרהצה לע םותחל

 "הדוגאה"ו םיללובתמל טרפ

 ןוידל תמדקומ הדיעו השראווב החתפנ 1918 רבמצדב ו"כב
 תופיסא וז החיתפל ומדק .תידוהי תימואל הדיעו סוניכ רבדב

 -והיה הדיעווה סוניכב הלועפ-ףותיש רבדב תוגלפמה יגיצנ לש

 ותאצ ינפל םיובנירג עיגה דרגורטפב .ןילופב תימואלה תיד

 'דנובה' ןכותבו ,תוידוהיה תוגלפמה לכ ןיב המוד םכסה ידיל
 .תויטסילאיצוס-תוינויצה תוגלפמהו

 תוגלפמה לכל ינויצה יזכרמה דעווה הנפ רבוטקוא תישארב

 -קעב תידוהי תימואל תוגיצנ תמקה רבדב תוצעייתהל ןנימזהו

 .ולוכ םלועה לכב שחרתמהו ןילופב שדחה ינידמה בצמה תוב

 .'הדוגא''הו םיללובתמל טרפ ,תוגלפמה לכ ונענ וז הנמזהל

 תוגיצנב ופתתשי אלש תינלופה תונותעב ועידוה םיללובתמה

 סאד" הנותעב העידוה םיסכודותרואה תדוגא .תידוהיה תימואלה

 תוימואלה תוגלפמהש םושמ םקות תוגיצנהש ,"טראוו עשידיי
 .השראו תליהקל תובורקה תוריחבב בורב וכזי אלש תוששוח

 קר תויטסילאיצוסה תוגלפמהמ ףתתשה הנושארה הבישיב

 םישדחה םיללובתמה יגיצנ .ורדענ ןויצ-ילעופו .ס.סה ,''דנובה"

 .תימואל המצע תא הארתש ,תוגיצנב ופתתשי אל םהש ,עידוה
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 םידוהיהו ןילופ תמוקת ,יקסדוסליפ
 ןילופב הצרפש ,התיבשה שארב יקסדוסדליפ דמע 1905 תנשב

 המייתסנ ןאפיו היסור ןיב המחלמה .תיסורה תורסיקה לכב ומכ

 ראצה תכלממב המוצע הסיסת המרג הסובתה .ינאפי ןוחצנב

 רפסה-יתב לע םרח זרכוה .ןילופב רתוי דוע םילודג ויה הידהו

 ןילופ .תיסור התיה הארוהה תפש םהבש ,ןוינכטהו תוללכימהו

 .הלש-הכרדב הכלה

 םינלופה .ןמז רתוי הכשמנו האלמ התיבשה התיה ןילופב

 םה .יאלוקינ ראצה לש עודיה טספינאמה ןמ ללכ ובהלתה אל

 גרוברטפב קר אל תננוכמ הפיסא סנכל העיבתה תא וגיצה

 ינפל דוע הרטשמה תונחת ופקתוה ןילופב .השראווב ףא אלא

 ,השראוובו הבקסומב דרמה תקנחה ,הבקסומב םילעופה דרמ

 אבצה יכ החיכוה ,ברקה-הדשמ ובשש ,רמשמה תודיחי ידיב

 םיליעפהו םיינומה םירסאמ ועצוב ןילופב .ראצל ןמאנ ראשנ
 .ןילדומ רצבימב ואלכנ

 תרוש ןתמ ,תקקוחמ המוד תמקה רשיב ראצה טספינאמ

 םג וכרענ תולודג הדות-תונגפה .תובורק תוריחב ףאו תויוריח

 תונומתו תורסיקה ילגד תא ואשנ םיניגפמה ,בשומה םוחת ירעב

 לש תונומתו םישדוקמ םילגד םע םירמכ וכלה םהירוחאמו ראצה

 .הרטשמה הכלה םירמכה ירוחאמו .םישודק

 ןילופב אל ךא--היסורב תוערפ
 תונגפה ואצי םלומ .םירעה תובוחר תא ואלימ וללה םינומהה
 םימודא םילגד ואשנש ,םידוהיו םילעופ ,םיצורמ-יתלב לש

 ,"תננוכמה הפיסאה יחת" ,"דיחיה-ןוטלש האלה" :תומסיסו

 ועריא תונגפהה יתש ושגפנ רשאכ ."םיחרזאה לכל ןויווש"

 ונגרוא הדותה תונגפהש ,םשורה לבקתנ .םימד תוערפו תוטטק

 -ארו-שארבו םימודאה םילגדה יאשונ תא ףיקתהל ידכ שארמ
 -וחרל ואצי אל ןילופב .תונגפהב קלח ולטנש םידוהיה תא הנוש

 .םידוהיב תוערפ ידיל םירבדה ועיגה אל ףאו הדות-תונגפה תוב

 םינלופ ןיב קשנ תקולח םלוא ,ךכל םיננוכתמש ,תועומש ויה

 תחת .רבדה תא וענמ םיתבב םיפתושמ תורמשמ ןוגריאו םידוהיו
 -קנתה תרושו םייסור הרטשמ ישנא לע תופקתה ועצוב תאז
 .ףסכ הליבוהש ,תבכר לע הפקתה ןוגכ תורחא תויוש

 התיבשל ץק ומש ,ויתובקעב תוערפהו תונגפההו ,טספינאמה

 תוריחבל תונכה ולחה .ןילופב םג ןכמ-רחאלו תורסיקה יבחרב

 -יחבהו המודה תא ומירחה וירבחו יקסדוסליפ .הנושארה המודל

 ,תוריחבב ףתתשהל וטילחה םיימואלה םיטארקומדה ךא .תור

 .תיסורה המודה ךותב תוינידמ להנל תוסנל ידכ

 ץורפת בורקב יכ ,חוטב היה אוה .בוקארקל אצי יקסדוסליפ

 לע התיה ולש היצאטניירואה .ןנוכתהל לחה התארקלו המחלמ

 ידיבש ןילופ םע דחאתי ןילופ לש ירטסואה קלחה : הירטסוא

 .ינלופ יאבצ חוכ ןנוכל שי ךא ,תיאמצע הנידמ רוצייו היסור

 הינמרג ,הירטסוא ןיב : המחלמה הצרפ 1914 תנשב םנמאו
 הפחסנ הרהמ דע .הזמ תפרצו הילגנא ,היסורו הזמ היכרותו

 ושלפ םינמרגה רשאכ המחלמה ךותל חוכב תילארטיינה היגלב
 .הילא

 עיגה ולש ןויגלה םע יקסדוסליפו ןילופל הרדח הירטסוא

 יסורה אבצה שלפ הנהו .יגלופ דרמ לע זירכה םש"םוקמ ,ץלקל

 ונגראתה גרוברטפב .לגלגה ךפהתה עתפלו היצילאג חרזמל
 ,העפשה-יבר םיסור םע ורבחתהו המודב םייגלופה םירבחה
 .המחלמה תינכות לכב יוניש ומרגש

 דוד לש ותמיתחב םינלופה לכל טספינאמ םסרופ עתפל

 טספינאמב .יסורה אבצה לש ןוילעה דקפמל הנומ רשא ,ראצה

 ידכ ,היסור םע תירבה תא שדחל האירקב ןילופל הנופ אוה
 תורסיקה ךותב הבחר הימונוטוא תלעב הלודג ןילופ ןנוכל

 ברקב תיסור-תינלופה תופתושה הרכזוה טספינאמב .תיסורה

 תרימשל העיבת םג וב הרכזנו .דלאוונירג דיל םינמרגה דגנ
 .םיטועימ לש םהיתויוכז

 -סואה אבצה דגנ וחלשנ ,ןילופב ואצמנש ,םייסורה תוחוכה

 ופיסוהו ברקב וחצינ םיסורהו קינשורק דע עיגה רשא ,ירט

 .תולובגה ירוחאמ לא תגסל וצלאנש ,םירטסואה לע ץוחלל
 .ןוזפיחב ץלק תא בזע הלהו יקסדוסליפל העיגה ךכ-לע העידיה

 "םינמרגה ןעמל םילגרמ"--םידוהיה
 ויה םיקוקז םיתפרצהו סיראפל םינמרגה וברקתה םייתניב

 -זמה היסורפל ורדח היסור אבצ לש תוליח ינש .הפוחד הרזעל

 ףוסבו םימד תוברק וללוחתה תיחרזמה היסורפ ימגא דיל .תיחר

 קבאמ לחה .לובגה לש ודיצמ תודמע קר וספתו םיסורה וגוסנ

 .בר ישוקב ומדקתה םינמרגה .הנש טעמכ ךשמנש ,ןילופ לע

 תודוקנ םישבוכו םירזוח םיסורה .דיל דימ ורבע תורייעו םירע

 םוקמה לע םיטלתשמו םינמרגה םיפקות בושו המ-ןמזל תומייוסמ

 -ולפמ תא םיריבסמו םיקדטצמ תויסורה תודיחיה ידקפמ .תיפוס

 ,םינלופ םירפסמ ךכ-לע .םידוהיה לש לוגירה תלועפב םהית

 .הבר החמשב םינמרגה ינפ תא םילבקמ םידוהיה יכ םירסומה

 .תיסור תצק םיניבמ םינלופה ינומה .םנושל תא םיניבמ םה

 .םידוהיו םינמרג ןיב תוברקתהה לע היסורל םירפסמ םינלופהו

 םיסורהש םשא אוה ידוהיה לוגירה :הביסה תא ואצמ הנהו

 הינמרג ןעמל לוגירב וקסעש ,יקסדוסליפ ינכוס ףא .םיגוסנ

 .וללה תוישעמה תא םה-ףא וציפה ,הירטסואו
 ואצמנ .תופידרה ולחה ומעו םידוהיה לע דשח ,אופיא ,לטוה

 .הבורע ינב וחקל הנהו .רזע אל הז ךא .תוומל ונודינו םילגרמה

 האצמנ ףוסבל .ומלענ אל ידוהיה לוגירה רבדב תוישעמה

 ,הילע ןגהל וטילחהו השראו דע וגוסנ םיסורה רשאכ :הצע

 -רחאל .ריעה לא םלוכ תא ושריגו םידוהימ הביבסה תא ורהיט

 שוריגה תובקעב .ונדורגו ונבוק תוזוחממ םידוהיה ושרוג ןכמ

 םהל רוסא היה םש םוקמ ,תוזוחמ המכ םידוהיה ינפל וחתפנ
 .ןכל-םדק תבשל

 וירבחו יקסדוסליפ וגליפ תיאסרגנוקה ןילופמ ותאצ ינפל

 ןיתמה אוה .(.ס.פ.פ) תינלופה תיטסילאיצוסה הגלפמה תא

 .םישעמל רעונה תא ןגריאו התארקל ןנוכתה ,המחלמל

 םעפה .ותרזעל םינמרגה ואב ,ףדהנ ירטסואה אבצהש רחאל

 הקלח תריבל הכפהנש ,ןילבול דע ועיגהו םירטסואה ומדקתה

 .םישדוח המכ ךשמנ השראו לע ברקה .ןילופ לש ירטסואה

 -ינאמה .הילא וסנכנ םינמרגהו ריעה תא םיסורה ושטנ ףוסבל
 אל םינלופה .ונכותמ ןקורתה דלאוונירג ברק רכזוה ובש טספ

 .םיסורה ידיב ועייס

 םידוהיהו תיאמצעה ןילופ תמוקת

 הנידמכ ןילופ ןוכית הגרדהב יכ ,םינמרגה ועידוה 1916 תנשב

 -והיל םג .רפס-יתב תשרו תינלופ הטיסרבינוא וחתפנ .תיאמצע

 הקלחמ םע יתד-ידוהי ןוגריא תמקה םיגמרגה וחיטבה םיד

 טילש טאריוומוירט םג םייוסמ עגרב .תוברת יניינעל הלודג
 לא ףרוצ יקסדוסליפ םג .םידוהי םג ופרוצ הילאש ,הצעומ םע
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 ,הנידמ לש םינממס --םינוש םידרשימ ומקוה טא-טא .הצעומה

 תאזה הלועפה לכ .בוקארק העבקנ הריבכ .התווהתהב תאצמנה

 .הינמרג לש הדיצב םחלייש ,ינלופ אבצ רוציל המגמב התשענ

 דצל ומחלנש ,ויתונויגל לש םחוכ ריבגה ,ודיצמ ,יקסדוסליפ

 העובש רוסמל ושרדנ ויתונויגל רשאכ ,רתוי רחואמ .הינמרג

 יקסדוסליפ .ןכ תושעל ,יקסדוסליפ םשארבו -- םה וברס ,השדח

 וענכנ רשאכ .תונחמב -- וילייחו גרובדנאמ לש רצבימב אלכנ

 טאריוומוירטה .השראוול עיגהו יקסדוסליפ ררחוש ,םינמרגה

 ןכל-םדוק זירכה רשא ,יקסנישאדלו וידיל ןוטלשה תא רסמ

 לש ותורמ תא לביק ,ןילופ לש שדחמ התמוקת לע ןילבולב

 םיימואלה םיטארקומדה םלוא .ןוטלשה זכור ודיבש ,יקסדוסליפ

 המסיסה העמשוה .םידוהיה דגנ ,םכרדכ ,ותיסה םהו ודגנתה

 -- "! םידוהיב וכה ,יקסדוסליפ יחי"

 תורדתסהה לש יזכרמה דעווה הנפ 1918 רבמבונב 11-ב

 .המעטמ תחלשמ לבקל םיכסיש השקבב יקסדוסליפל תינויצה

 -דוסליפ יכ ,רמאנ הב רשא ,בתכב הנמזה העיגה רבמבונב 12זב

 .תינלופ הלשממ תמקה לע תחלשמה תעד תא תעדל שקבמ יקס

 ינפל גיצה ,יזכרמה דעווה לש יללכה ריכזמה ,םיובנירג .י

 בל ומש אל הכ דע .תינויצה תורדתסהה תדמע תא יקסדוסליפ

 ובשחתה אלו ויתועיבת עומשל ובא אל .ןילופב ידוהיה םעל

 השארבש ,תיאמצעה ןילופ לש הנושארה הלשממה .ויכרצב

 םרחה תא שדחל ןוצר העיבה וליאכ ,יקסני'זוופאס ר"ד דמע

 .תוימשיטנאה תא וררוע תוריחה לש ןושארה םויב .םידוהיה דגנ

 ,םיימואלה םידוהיה ,םינויצה לע תרבדמ תינלופה תונותעה

 -דוסליפ יחי" : םיקעוצ השראו תוצוחב .ןילופ יאנוש ויה וליאכ

 ןייוע סחי םילגמ םידוהיהש ,הישעמה -- "! םידוהיב וכה ,יקס

 לעצמאכ םילצנמ ותוא ,רקש אלא הניא ,ןילופ לש התייחתל

 .תיטסילאיצוסה העונתה דגנ ליעי

 ידוהיה םעה ליבשב ןורתפהש ,הרובס תינויצה תורדתסהה

 תומצעמ .לארשי-ץראב ידוהי זכרמ תריצי ידי-לע אצמיהל ךירצ

 תפאוש ןכ .הדגנתה אל הנידמ םושו הז ןורתפב וריכה המכסהה

 ,םידוהי ינומה םיבשוי םהב רשא ,תוצראב תונבל תונויצה

 םיבשויה םידוהיה .תימואל תואמצע סיסב לע םיידוהי םייח

 לוטיל םינוכנ םהש ,בושו בוש םיריהצמ ,םינש תואמ הז ןילופב

 ודוסיבש ,יטארקומד רטשמ תריציו הקילבופרה ןוניכב קלח

 .םעה ןוצר שמשי

 םייטארקומד םיידוהי םיית

 הבחר היצילאוק תלשממ תמקהב ךרוצ ונא םיאור ךכיפל

 ולוחי םיידוהיה ונייחב יכ ,וננוצר ןכ .תננוכמ הפיסא תוריחבבו

 וססבתי םידוהיה ייח יכ ,ךכל ונא םיפאוש .םייטארקומיד םייוניש

 לש םידחוימה םיכרצב לפטל ןדיקפתמש ,תוימואל תוליהק לע

 -חיו תויאשח ,תוישפוח תוריחבב ורחביי םהיתולהנהו םידוהיה

 הדיעו סוניכ ונא םישקבמ .םישנ םג ופתתשי ןהב רשא ,תויס

 ידעו תמקה לע ןודל תבייח הדיעווה .תוריחב דוסי-לע תידוהי

 שי .תננוכמ הפיסא רבדב העצהה תא רשאת איה .תוליהק

 תוריכזמה דילו תודחוימ תוידוהי תולאשל תוריכזמ רוציל

 .תינמז תידוהי הצעומ

 .תננוכמה הפיסאל תוריחבה תודעו יונימב ףתתשנ

 תואירקל רשא .העיבתב ןייעי יכ ,זירכהו הדוה יקסדוסליפ

 לכ ,ריעהל ץוחנל אוה בשוח "םידוהיב וכה ,יקסדוסליפ יחי"

 -ושמו תונוש תורטמל ומש תא םיבר םישנא םילצנמ הנורחאל

 .םישעמב ךכ השעי ךא ,םירובידב ןנוגתהל לוכי וניא אוה .תונ

 ,םינמזה ורמגנ יכ ,הת;וקתו הנומא תא העיבה תחלשמה

 וכשמנ לזמה עורל -- םהיתועיבתמו םידוהיה ןמ ומלעתה רשאכ

 .הדימה לע רתי הלא םינמז

 הנושארה הרושב ישימחה ,םיובנירג קחצי .1919 ,השראו ,ןילופב תינויצה תורדתסהה לש תיעיברה הדיעווה לש תואישנה ירבח
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 תודחא תוריחב תופוקתב יקסדוסליפל יתינפו יתרזח ינא

 -אשב עוגנל ול םיענ אל יכ ,תעדל יתחכונ םעפ לכו .ןכמ-רחאלו

 -ממה שאר לא ונתוא חלוש היה אוה .םידוהיה דגנ תוערפה תל

 ,םייטסילאיצוס םימואנ םאונ היה יקסב'צארומ .יקסב'צארומ הלש

 יכ ,ול רסמ יקסדוסליפ .הברה לעפ אל תוערפל עגונב ךא
 .שורדה לכ תא השעי וילא הנפי ,יקסב'צארומ ,אוהש הרקמב

 ,תובר תוזרפה ויה בובל ןיינעב .וילא הנפ אל יקסב'צארומ ךא

 .השרפה לכ השטשוט ףוסבלו .תונברוקה םיעבשב היה יד ךא

 .בוט אל והשמ הרקי ןפ ,יקסדוסליפ להבנ ,הבורעה ינבל רשא

 .וררחוש הבורעה ינבו ברעתה אוה

 מ"הירבו ןילופ ןיב חמחלמה
 .םיניארקואה םע היצארדפ לע יקסדוסליפ םלח ותלועפ תישארב

 ,םיימואלה םיטארקומדה תרזעל ואבצ רגשל ץלאנ אוה ךא

 הניארקוא לע טלתשה אוה .בובלב םיניארקואה דגנ ודרמתהש

 -לובה ורדח הנהו .םיניארקואה בל תא שבכ אל ךא ,תיחרזמה

 -םדוק השבכנש ,בויקל ורדחש םשכ שממ הניארקואל םיקיבש

 -ייבה היצנגילטניאה הפתיש המ"ןמז .יקסדוסליפ אבצ ידיב ןכל

 םיימואלה םיטארקומדה וחצינ ףוסב ךא ,ומע הלועפ תיסורול

 ול ונפ םיאטילה םג .וקחרתה םיסורולייבה ולאו ,םילותאקהו

 .ודימ דוע האיצוה אלו שבכש ,הנליו לשב ףרוע

 .םורדה לא ןופצה ןמ םינמרגה תגיסנ המייתסנ םייתניב

 תא וספתו םיגוסנה םינמרגה תובקעב םינלופה וכלה םורדב

 ישנא ידיל ןוטלשה תא םינמרגה ורסמ ןופצב םלוא .םמוקמ

 םיקיבשלובה רשאכ .םייבאלסובארפה םיסורולייבה ,םוקמה

 ןופצב השראוול וברקתה םיסורה .המחלמ הצרפ קסניפל וברקתה

 -ומדה תלשממש םג-המ ןכוסמ השענ בצמה .םורדב בובללו

 .הרזע תשקבב ברעמה תומצעמ לא התנפ םיימואלה םיטארק

 עיגה תפרצמ .ןמיינה לובגב קפתסהל םינלופל וצעי וללה ךא

 לש תיברעמה הדגל תגסל ץעי רשא ,ןאגייו םסרופמה לארנגה

 אבצה יכ ,ועידוה ןאנזופמ ,רזומ הרקימ עריא זאו .הלסיווה

 יקסדוסליפ ישנא ףא .םידוהי ויהי םימחולה ןיב םא םחליי אל

 הנחמב וזכורו אבצה ןמ ואצוה םידוהי יפלאו וז העיבתל ורתענ
 תמילבל תונכהב קוסע יקסדוסליפ היה םהה םימיב .היבולבאי

 ולפטנ אל ולש תודיחיב .השראו רבעל תיסורה תומדקתהה

 -ופה תוחוכה .הלפמ םיסורה ולחנ הלסיווה דיל ברקב .םידוהיל

 -צייתה קוטסילאיבב .םש ורצענו הניזרבל דע םתוא ופדה םיינל
 ,רפיס הלה .ינלופ טסינומוק דמע השארבש ,תיסור תחלשמ הב

 ךרדב קסרוקל דע ואבצ םע עיגהו בויק תא שבכ ןיקינד יכ

 .הבקסומל

 עדוויהל ידכ ,ןיקינדל ונומא ישנאמ דחא רגיש יקסדוסליפ

 לכמ ;הרורב הבושתל הכז אל אוה ;ןילופ יפלכ ותדמע המ
 .הימונוטוא הל קנעות ילואש ,ןיקינד רמא םוקמ

 ינלופה אבצה יכ ,הבושת תיטסינומוקה תחלשמל הנתינ ןכאו

 דגנ םהיתוחוכ תא וזכיר םיטסינומוקה .ןיתמיו ויתולועפ קיספי
 .המבה ןמ םלענו חצונ הלהש דע םיבר םימי ורבע אלו ןיקינד

 תיתצעומה היסור אבצ תומדקתה לומ

 ןמ םהלש הגיסנה תא ומילשה םתירב ילעבו םינמרגה תואבצ

 ,ושטנש ,םיחטשה תא םירסומ ויה םה .חרזמבש הכוראה תיזחה
 .םהיתובקעב ךלה האבצ רשא ,מ"הירבל

 ענ אוה-ףאו םיידי-קוביחב בשי אל ינלופה אבצה םג םלוא

 ,תומוקמה תא סופתלו םידקהל ץמאמ ךות החרזמו הנופצ
 -ה תודיחיה םהילע וטלתשי םרטב ,םינמרגה ידי-לע ושטיגש

 רצבתהלו םידקהל םינוש תומוקמב ודיב הלע ןכאו .תויטייבוס

 .תונחמה ינש ןיב תושגנתה ידיל עיגה םידחא תומוקמב ולאו

 וחילצה ,הלש ילותאקה ,יברעמה קלחב דוחיבו ,הנבלה היסורב

 םיילאמשה םירכאהו ס"פפה ינקסע תרזעב יקסדוסליפ ישנא

 -ולייבה תיטסילאיצוסה-תימואלה העונתה יגהנמ לע עיפשהל

 לנפמ דחפ ךותמ תאז ושע וללה .ןילופ ןוטלשב ודדציש ,תיסור

 ,הנומא ךותמו ,היסורב העש-התוא וררשש ,בערהו תומוהמה

 -גד ותעיסו יקסדוסליפ רשא ,היצרדפה תינכות חצנת ןילופבש

 קוטסילאיב לע ןילופ הטלתשה םימד תוכיפש אלל .הב ול

 רחאמ ,תינלופה הנידמל ןחפסל טלחוה דיימו הקליקוסו קסלייב

 .םידוהיו םיסורולייב קר אל םינלופ םג סלכואמ היה הז לילגש

 -גהה לוטיבו תוזוחמה תשולש חופיס רבדב קוח לבקתנ םייסב
 .תיראצה הפוקתב םש וגהנוה רשא ,םינלופה תויוכז לע תולב

 תולבגהה תא םג ריסהל "תימואלה הצעומה" תעיס תועצה

 םינוקיתה ולאו ןויד ללכל ועיגה אל ןתצקימ ,םידוהיה יבגל

 תדעווב העיסה ירבוד ידי-לע ועצוה רשא ,הלשממה תועצהל

 תוגלפמה בור ידיב וחדנ ,םייסב ךכ-רחאו םיטפשמהו הקוחה

 לכ ,ררבתנשמ .דבלב םידוהיהו ס"פפה יריצ לש םהיתולוק דגנ

 -מב םידוהיה תלבגה לוטיב רבדב העצהל בור םייסב אצמיי אל

 תוריחב וללה תוזוחמב וכרענש יפ-לע-ףא ,םיחפוסמה תוזוח

 -יסה הטילחה -- ןייטשרברפ ---ידוהי ריצ םש רחבנ ףאו םייסל

 יחטשב םידוהיה לע ןיידע ולחש ,תולבגהה לוטיב עיצהל הע

 -ממ ללכ ואצי אל ולא תועצה .רבעשל ירטסואהו יסורה שוביכה

 הקוחה תדעוול סאלגטראה לש ותסינכ רחא םלוא .םיצרמה תורג

 תובישי ולקתנ ,ותעיס תועצה לע הצרמל ,גוהנכ ,ותריחבו

 םיניינועמה םינוירטסינימה םע ןמייקל היה גוהנש ,תוצעייתהה
 .המרחהב ,הדעוול והשלכ ןיינע אבוי םרטב ,הלשממה םע דחיב

 תוערפו שוביכ
 םדקתהש ,ינלופה אבצה ןיב תושגנתה דיל עיגה םש ,תומוקמב

 ,גוסנה יטייבוסה אבצה ןיבל ,הנליוו הנרובג ןוויכב הנופצ

 -תוערפ וכרעו םירעה לא םינלופה וצרפ הנליו תוביבסב ונייהד

 דחוימבו םיטסינומוקה ידידי םהב וארש ןוויכ ,םידוהיב םימד
 .םינויצה לע םדשח לפנ

 תורדתסהה שארב העש התוא דמעש ,הפי בייל ררושמה

 ינפל ןידל-הדמעה ול היופצ התיהו רסאנ הנליווב תינויצה

 הנליוול חלשנ וניינעב .החיתרה ימי םצעב הדש-לש-טפשמ-תיב

 השבכש ,הדיחיה דקפמ ידיזלע לבקתנ אוה .םיובנירג קחצי

 ודמעמ המ ,הפי והימ ול ריבסהו ,ילגימשזדיר לארנגה ,הנליו תא

 ולחה םייתניב .רבדב ןייעי יכ תוחטבה ונממ לביקו ותדמעו

 ןוילעה איבצמלו הנידמה שארל ,אבצה תונוטלשל םיעיגמ

 .הפי לש רורחישל תועיבת םהבו םלועה תוריב לכמ םיקרבמ

 םיעודי ויהש ,םהיתוצראב םש ילעב םידיחי ויה םימוחתה ןיב

 ותחטבה תא םייק ילגימשזדיר לארנג ,וירזועו יקסדוסליפל םג

 לרוגמ הפי לצינ ךכו ,השראוומ תומיאתמ תוארוה לביק ףאו
 .שוביכה תעשב חצרנ רשא רטייו רפוסה לש הזל המוד

 -לה היסור לש יברעמה לבחה ןכו הנדורגו הנליו לש ןמוחת

 לבח יבגל השענ רבדהש יפכ ,דיימ ןילופל וחפוס אל הנב

 תורגתהל ןוצר-יא ,םיינידמ םילוקיש ןאכ ועירכה .קוטסילאיב
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 תואבצ יכ ,ונימאה דוע םהה םימיבש .ברעמה תומצעמב
 םיחרזאה תמחלמב חצנל םפוס ןיקינדו בולינרוק ,קא'צלוק

 -ומוקה ןוטלשה ןמ תררחושמה היסורל ריזחהל ןתעדב היהו
 .ןילופל טרפ היתולחנ לכ תא יטסינ

 בויקל עיגה ,ןילוו תא שבכו ינלופה אבצה םדקתה םורדב םג

 םיחטשה לכ תא חפסל םינלופה לש םתעדב היה אל .השבכו

 שמתשהל שי יכ ,תועד ועמשנ םלוא ,הניארקואב םישובכה

 רבדב םיניארקואה םע םכסה ללכל עיגהל ידכ הלא םישוביכב

 ראשיתש ,תיחרזמה היצילאג לע םינורחאה הלא לש םרותיו

 הניארקוא לש התוססבתהל תינלופ הרזע תרומת ,ןילופ ידיב

 ןכש ,יניצר ןויד ללכל ועיגה אל ולא תופיאש .'ץורבזל רבעמ

 םורדב תינלופה תיזחה תא עיקבהל יטייבוסה אבצה חילצה

 השראו לש םייחרזמהו םיינופצה היתואובמל עיגהו ןופצבו

 הפוקת תישארב .תיאסרגנוקה ןילופ לש םיימורדה תוזוחמל דעו

 .םידוהיה םע רשפתהל ןוצרה םינלופה יגוחב בוש ררועתנ וז

 הרצ תעב--הרשפל תמייוסמ תונגוכנ

 היטארקומדה לש םיגלפה דחא ישארמ ,יקסלוקס לש ותלשממב

 -יליב םהיניבו תיחרזמה היצילאג ינקסע םג ופתתשה ,תימואלה
 רשכ (הירטסוא לש םיפסכה רשכ רבעב םסרפתנש ימ) ,יקסנ
 יפל .םירשה תצעומ תואישנב רש-תתכ יקינבלבודו רצואה

 -פוסה םע וירשק תא קתינ אלש ,גיסונ דרפלא ןמזוה םתעצה

 רותבו) ינויצכ עודי םג היהו היצילאגב םינלופה םיאנידמהו םיר

 תינויצה תורדתסהה ישאר םע םירשק ,יאדווב ,ול שי הזכ
 -ופה תוגלפמה ישאר ,הלשממה ןיב ךוותמכ שמשל (השראווב

 רפיסו םינויצה ישאר לא הנפ אוה .תידוהיה תוגיצנהו תוינל

 תינלופה הלשממה ידי-לע וילע לטוהש ,דיקפתה לע םהל
 ורכז יכ ,העמק וססיה םה .ולש ךוויתל םתמכסה תא ושקבב

 לש םנוטלש תפוקתב אטשוקב אלימש קפקופמה דיקפתה תא

 -תסהה תוגיצנ םע םואית אלל וישעמ תא ,םיריעצה םיכרותה

 -לע-ףאו .תוינרשפה ויתועצהב םרגש קזנה תאו תינויצה תורד
 .ותוחדל אלש תימואלה הצעומה תעיסב םג טלחוה ןכ-יפ

 ויה לכה-תולככ-ירחא .ויצמאמ תואצות ויהי המ ,תוארלו

 עיגהל תידוהיה תוגיצנה ןמ היה רצבנש ,תותלד וינפל תוחותפ

 .ןהילא

 רתח אוה :אטשוקב רחבש וזל המוד התיה גיסונ לש וכרד
 ראש יגיצנ תא םג ןימזהל שרדו םינויצה לש הינומגהה תחת

 הצעומה .תאז תעבות הלשממהש ,הנעטב תוידוהיה תוגלפמה
 קשנ תתל אלש לוקיש ךותמ הדגנתה אל תינמזה תימואלה

 -ופה תוגלפמה םע תוחישב חתפ גיסונ .תינלופה הלשממה ידיב

 1920 סראמב .םינוידל ןהיגיצנ תא רגשל ןהמ שרדו תוינל

 רש ,יקסלוקס הב ופתתשהש ,הנושארה השיגפה המייקתנ

 רמג ןכמ-רחאלש ,יקסבלבורו רשה-תתו יקסבוכיצי םינפה
 .םידוהיו םינלופ ןיב םיסחיה לע ורפסב ,גיסונ לע ללהה תא

 אל הלשממה .ןתמוזאשמ לש יפוא האשנ אל וז השיגפ

 ולבקתנו ןויאר םידוהיה ושקיב וליאכ ,הגהנו תונמזה החלש
 -ישנב רש-תתה תוחכונב םינפה-רשו הלשממה שאר ידיזלע

 ךכ-רחאו תונמזה וחלשייש ,חיטבה גיסונ .םירשה תצעומ תוא

 דימעה ךכ ידי-לעו ,ואובישכל םינמזומל וקלוחי ןהש ,רמא

 תופתתשהה ןמ תגסל ולכי אלש ,בצמב םידוהיה יגיצנ תא
 -ישאי יכ ,ששח הלשממה שאר .ןויארכ הנגרוא יכ"ףא ,החישב

 הבצמ םלוא -- םידוהיה םע ימשר ןתמו-אשמב לוהינב והומ

 ינפל האילמ הגיסנב האצמנ האבצו ער-יכב היה ןילופ לש

 .מ"הירב אבצ

 וראית רשא ,םידוהיה יגיצנ לש םהירבדל בישקה יקסלוקס

 ,השעמל-הכלה ותמשגה תא ושרדו םמע יגב בצמ תא וינפל

 אוה .ןנוכמה םייסה ידי-לע רשוא רשא ,םיטועימה הזוח לש

 םידוהיב תועיגפה תא עונמל לדתשי יכ ,ורמאב םהירבדל בישה

 ןויוש רבדב תושירדה תא םלוא ,תובכרבו תוביתנה-יתבב

 ךכל םיכסת וליפא ,תחא-תבב אלמל ענמנה ןמ ,רמא תויוכזה

 ידי-לע וז החדית ,םייסל הז ןודינב העצה איבתו הלשממה

 ןויושה תא םישגהל אלא ,תרחא ךרד ןיא ןכל .ובש בורה

 ןובלעכ ינלופה רוביצה האור םיטועימה הזוח תא .הגרדהב

 דגנתת אל הלשממה םלוא ,ללכ רבדל ןיא ותמשגה לעו השק

 גיסונ רי'דש ,רבדה בוט .ךכל םימזויה ויהי םייסה יריצ םא

 םיריצה םע שגפיהל ומיכסיש ,םינלופה םייסה יריצ םע חחושמ

 יכ גיסונ לש ותשקבל .תידוהיה היעבב ןודל ידכ ,םידוהיה
 .הלילשב בישה ,וז השיגפב שאר בשי

 םינלופה דצמ עגופ סחי

 יכ ,תוינלופה תוגלפמה לע עיפשהל םיצמאמב ליחתה גיסונ

 יריצל עידוה המ-ןמז רובעכ .םידוהיה יריצ םע דעוויהל ומיכסי

 עבקנ ףאו םייסה ימלואמ דחאב םייקתת השיגפהש םידוהיה
 ואב םידוהיה יריצ .יקסלוקס תלשממ הרטפתה םייתניב .דעומ

 ,עיפוה אל םינלופה םיריצה :שוב דע וכיחו הבישי? םלוכ

 .הנוגה הרבח לכב גוהנכ ולצנתה אלו ךכ-לע ועידוה אל ףאו

 ,ץראל-ץוחל אצי ,השדחה הלשממה שאר ,יקסבארג באלסידלו

 אבצה דגנ הרזע שקבל אפסב המכסהה תולשממ ישאר תדעוול

 יריצ וחכונ וז הדיעווב .השראו רבעל םדקתהש ,יטייבוסה

 תומצעממ תישממ הרזעל תופצל םהל ןיאש ,תעדל םידוהיה

 לע ותנגהב םסרפתנש ,ןאגייו לארנגה תא הרגיש תפרצ .הלא

 ,הכווית תא מ"הירבל עיצהל תונוכנ התליג הינטירבו ,ןדרו

 יקסבארג .ינופצה הלבוגכ ןמיינה תעיבקל םיכסת ןילופש יאנתב

 ינלופה אבצהש ,עיצה ןאגייו .ברעמה לש וסחימ שאוימ רזח

 הדגב ןנוגתיו השראו תאו הלסיווה לש תינמיה הדגה תא שוטי

 -תימל ןנוכתמ ליחתהו וז הצע לביק אל יקסדוסליפ .תיברעמה

 הכרעמל השראו תואובמב ויתוחוכ לכ זוכיר ךות דגנ-תפק

 .תערכמ
 טועימה לא ןילופ לש הסחיב םג ועגנ אפסבש ,רעשל רשפא

 -ראול יקסבארג רזחשכ .תוימואל-ןיבה היתויובייחתהבו ידוהיה

 הבישיל ארקו םידוהיה םע ןתמו-אשמב דיימ חתפ אוה ,הש

 ונענ םעפה .תוידוהיהו תוינלופה תוגלפמה יגיצנ לש תפתושמ

 ימיבכ השיגפה תא ומירחה אלו םהיגיצנ תא ורגישו םינלופה

 -תהל תדמוע ןילופ תכלממ יכ הארנ היה העש התוא .יקסלוקס

 .טטומ

 יקסבארג יפב תושדח תורימז
 באלסידאלו ,הלשממה-שאר תושארב תובישי שולש ומייקתנ

 ישממ דעצל ןכומ יקסבארג יכ הלגתנ ולא תובישיב .יקסבארג

 הארנכ ,ןימאה אוה .םידדצה ןיב הרשפל איבהל ידכ ,בושח
 .תינלופה הנידמל םתעפשהב רוזעל םידוהיה ולכוי הז הרקמבש
 לש התובישח תא ונייצב יקסבארג חתפ הנושארה הבישיה תא
 -ורמ ויהי םידוהיהש ,ךכ הרתופל ךרוצה תאו תידוהיה היעבה
 התיה אל תוינלופה תוגלפמה יגיצנ בור לש םתעד .םבצממ םיצ
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 ירבד תא קיספה ,רמוכ ,ינולפו תוחישל וז ןיעמ המדקהב החונ

 ? אלמל ןיא םינלופה תושירד תא םולכ : הלאשב הלשממה שאר

 ךכבו םינלופה תושירד תא אלמל ךרוצ םג שיש ,יקסבארג הנע

 אלש וירבחב רצוע אוה יכ ,לילעב היה הארנ .רמוכה תא עיגרה
 -שאר יפמ םעמושל םיליגר ויה אלש ,םירבד עמשל ץרפתהל

 .םידוהיה תייעב לע ורבדב ינלופ הלשממ

 תודמע לע תוצרהל שקבתנ ,הבישיל אוה-ףא ןמזוהש ,גיסונ

 -ימה-הזוח תא תוארל ,העצהב וירבד םייס אוהו םידדצה ינש
 -ונ רי'ד םע חוכיווב חתפ ןאנזופמ ריצ .םכסהל סיסבכ םיטוע

 ותאצרה אלש ,וריעהב הלשממה שאר וקיתשה דיימ םלוא ,גיס

 -ןיב דעוו תמקה רבדב העצהה אלא ןוידל תדמוע גיסונ לש

 תרטמ המ הלאשה תלאשנ .ונמזב התלעוהש יפכ ,יתגלפמ
 תחלשמ ןיב סיראפב ןתמו-אשמה רכזוה ? יתגלפמ-ןיבה דעווה

 לניינעל דעו ותוא םגו תידוהיה תוגיצנה םעטמ תחלשמו ןילופ

 ,תונושארה ויתובישימ תחאב םייסה דיב רחבנ רשא ,םידוהיה

 .םייסה תודעו ראש ןהמ תונהנש תויוכמסה ול ונתינ אל ךא

 לבגל תוומ-ןיד-רזג תניחבב התיה םידוהיה לש םתעצה תייחד

 םירבדב .תודחא תובישי רחאל םייקתהל הלה לדח םנמאו דעווה

 רשא הדעו םקוה ,הנכסה תעשב .העצה םיובנירג קמינ הלא

 שיש םיקוחו ,ןמרספל שיש תונקת הלשממל עיצהל התוכמסמ

 תובואכה תויעבה תא רותפל ידכ ,םייסב הטלחהל םאיבהל

 איה םלוא ,םולשל תטשומ ,רמא ,םידוהיה לש םדי .רתויב

 .ריוואב היולת ןמזה לכ תראשנ

 -אשב ונודי תוינלופה תוגלפמה םאש ,ותעד עיבה יקצולירפ

 -הל עיגהל השקי אל ירה ,תיתכלממה הניחבה ןמ םידוהיה תול

 -מס תלעב הדעוול םיכסה אוה .תעדה תא החינמ הרשפלו הנב

 -חל ושקיב תוינלופה תוגלפמה יגיצנ ןיבמ םידחא ,לועפל תויוכ

 ךא .םייסה ידיב הרחבנ רבכש ,םידוהיה תלאשל הדעו התוא שד
 ,עידוה םידוהיה םעטמ ל"נה הדעווב ףתתשהש ,רפיש ריד

 לאשימ תכירע םשל ןולאש הניכהב התכאלמ תא הרמג איה יכ

 וז הלאשב ןודל דוע רזח אל םייסה םלואו ,םידוהיה תלאשב

 םכסוה יכ ,הלשממה שאר םכיס .לעופה לא אצי אל לאשימהו

 רשא ,םידוהיה תלאשל תדחוימ הצעומ הלשממה דיל םיקהל

 לכ ןכו תוידוהיה תוגלפמה .םייסה תועיס לכ יגיצנ ופתתשי הב
 .םידוהיה יניינעב םיקסועה םינוירטסינימה

 ןובשחו-ןיד תידוהיה תונותעל רוסמל םידוהיה ורהימ הנהו

 ושיגדהו ,הלשממה שאר ידי-לע הארקנש ,הבישיה ינויד לע

 רשא ,בצמ ידיל םירבדה תא איבהל ןידה ןמש ותעדוה תא

 רסמנ אל תינלופה תונותעב ולאו ,ונממ םיצורמ ויהי םידוהיה

 -ש םידוהיה יגיצנ .הלשממה שאר רבד לעו םינוידה לע רבד

 היתואצותב ןודל ידכ וסנכתנ הנושארה הבישיב ופתתשה

 הצעומה תעיס תעצה יפל ,םכסוהו .הנממ םיעמתשמה םיוכיסהו

 התסהה .קשנ-תתיבש ןיעמ שורדל שיש תינמזה תימואלה

 תוכלוהו תוטשפתמ היתובקעבו ץראב תללותשמ תימשיטנאה

 חרכהה ןמ הז בצמב .םידוהיה דגנ תושיגנו תועיגפ ,תוערפ

 תייעב ןורתפ לע םזיש ןויד רשפאל ןעמל ,תוחורה תא עיגרהל
 תויתלשממ תונקתל תועצה לש המישר הרשוא .םידוהיה

 עבקנ הסוניכ דעומ רשא ,הינשה הבישיל ןאיבהל שיש ,םיקוחו
 .י רחבנ תועצהה לע הצרמל .1920 ילויב ז"יה ,םויה תרחמל
 .םיובנירג

 יגיצנו םירשה ,הלשממה-שאר בוש ופתתשה הינשה הבישיב
 -שאר .תוידוהיה תועיסה יגיצנ לכו תודחא תוינלופ תועיס

 םייללכ םיחוכיווב ליחתהל העצהב ןוידה תא חתפ הלשממה

 -נירג .הצעומה ליבשב רמוחה תא ןיכת רשא ,הדעווב רוחבלו
 םהידי-לע הלבקתנש ,העצהה תא וירבח םשב הלעה םיוב

 וז העצה ביבס חוכיווה זכרתה םנמאו תדחוימה הבישיב
 .היפיעסו

 היצילאגב םידוהיה םיללובתמה ישארמ ,ןייטשניוול ר"ד

 ונניא יכ ,שיגדה ןייטשניוול ר"ד .העצהל םיכסה ,תיחרזמה
 -והיה ילגרל תחתמ תטטומתמ עקרקה ןכש דוע שירחהל לוכי

 .םדואמו םשפנ לכב םינלופכ םמצע םישיגרמה ,םיד

 םיפיקת םידעצל השירד

 : הבישי התואב ןהילע ןודל םכסוהש תושירדה ןה ולאו

 הנכסה רובג םע המקוה רשא ,הנידמה תנגהל הצעומה (א

 רשאו ,ץראה םינפ לא ומדקתהש תוצעומה-תירב תואבצ דצמ
 היסולכואל זורכב הנפת ,הב ףתתשהל ונמזוה אל םידוהיה

 זורכב .םיבשותה לכ דוכיל שורדש העשב הביאה ןמ לודחל

 םישעמ אלא םניא םידוהיה לע תויולפנתהה יכ ,שיגדהל שי הז

 החוכ תחת תורתוחה ,היכראנאו תוארפ ינמיס ,םיריפחמ

 תא .םיקיבשלובל ךרדה תא תוללוסו הנידמה לש היתודוסיו

 .תוריקה לע וקיבדלו ץראה לכב םסרפל שי זורכה

 הנגת הבש ,הדוקפ איצות אבצה לש הנוילעה הדקפימה (ב

 לכ לע רומח שנועב םייאתו םידוהיב תועיגפה תא תוצרמנ

 תודגנתה-יאב וא ולא תועיגפב תופתתשהב םשא אצמייש ימ
 לטות ('וכו תוגולפהו ,םידודגה) אבצה תודיחי ידקפמ לע .ןהל

 םג ןידה-אוהו ,םהידוקפ ידי-ישעמ תועיגפה דעב תוירחאה

 -כרב תועסומה תודיחיהו לזרבה-תוליסמ תונחת ידקפמ יבגל

 דחוימבו ץראה לכב זורכ תרוצב םסרופת וז הדוקפ .'וכו תוב
 .תבכרה תונחתב

 םייביטארטסינימדאה תונוטלשה לכל רזוח איצות הלשממה (ג

 םיפירחה םיעצמאבו יוחיד אלל אכדל וצ ובו םייתרטשמהו
 םיתיסמה תא רוסאל ,םידוהיב תועיגפל תיסהל ןויסנ לכ רתויב

 תוזרכה תא תוריקה לעמ ריסלו ןהב םיפתתשמה תאו תועיגפל

 תוירחא לחות .תידוהיה היסולכואה דגנ תותיסמה תועדומהו
 -יא לש עשפל םיארחאה םידיקפה לע תיתעמשמ וא תילילפ

 .םיברב םסרפל שי רזוחה תא .הלא םיעצמא תטיקנ

 "זמה ,אבצה םעטמ תודוקפו תועדוה םוסריפמ לודחל שי (ד

 ידידלע םזיבשלובב תומחולו םידוהיה םע םיקיבשלובה תא תוה
 .םידוהי-יטנא חור-יכלה תרצויה ,התסה

 םיזורכ ,תוזרכ םוסריפ תודיחיו תודוגא לע ףא רוסאל שי (ה

 לעכ הז ןיעמ םוסריפ לע זירכהלו םיידוהי-יטנא תועדומו

 .םישנוע וירחא ררוגה ילילפ השעמ
 םשל םינותעה םע תוצעיתה ןגראל הלשממה לע ןכ סו

 םושמ םהב שיש םירמאמ םוסריפמ ענמהל רדסהה תרבסה

 םירמאמ ומסרפיש םינותע לע .םידוהיה דגנ םינומהה תתסה
 .תילילפ תוירחא לטות .הז גוסמ

 ,דבלב םידוהיה תובוחרב םידוצמ תכירעמ ענמיהל שי (1

 ןמ םיטמתשמ םידוהיה קר וליאכ םשורה תא השועה ,גהונ

 תא םיריבגמה םידב-ירופיס תוטשפתהל םרוגו אבצב תורישה

 .תוימשיטנאה

 "רודכה תא םיריזחמ" םינלופה

 -אשב עגנ ,ןסוסיבו תועיבתה תאירק רחאל ררועתנש חוכיווה
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 תוגלפמה יגיצנ .הזכ בצמל ועיגה םירבדהש ,םשא ימ ,הל
 -הש ,םזיבשלובל םיטונ םידוהיהש ,חיכוהל ולדתשה תוינלופה

 דגנ הביא לש תוינידמ םילהנמ םהלש תוימואלה תוגלפמ

 וז תוינידממ לודחל ולא תוגלפמ לעש ,תינלופה הנידמה

 םתמחלמ תא וקיספי יכ ,ץראל-ץוח ידוהי לע עיפשהל ןהילעו

 םיימואלה םיטארקומדה גיצנ .תימואל-ןיבה הריזב ןילופ דגנ

 םיינלופ םילייחב םירוי םהש ,םיליחתמה םה-םה םידוהיה יכ ןעט

 דבלב וז אל ,ועצוהש םיעצמאהשו ינלופה רחסמה תא םימירחמ

 ומצע שיגרי ירהש ,האושה תא וריבגי ףא אלא ,וליעוי אלש

 .םימשאנה לספס לע בשוה וליאכ ,ינלופה רוביצה

 -אב תופתתשהב םיובנירג תא םישאה םינוריעה תעיס גיצנ,

 השעמ הז ירהו ןילופ דגנ תוטלחה הלביק רשא ,ןודנולב הפיס

 .ץראל-ץוחב םתוינידמ חא תונשל םידוהיה לע וירבדל .הדיגב

 ןעט םלוא ,ולאה תומשאהב המ-תדימב ךמת ס"פפה חוכ-אב

 הסשמ תונותעה .הרטשמהו תונותעה ,תוינלופה תוגלפמה דגנ

 תעשב םהילע הניגמ הניא הרטשמהו םידוהיב םינומהה תא

 יבויח-יתלבה סחיל םייארחא םידוהיה םלוא .תוערפו תועיגפ

 וקיסה ולאה תונעטה לכמ .ןילופ יפלכ ץראל-ץוחב םהיחא לש

 םינועט םידוהיה יגיצנ ידי-לע םיעצומה םידעצהש הנקסמה תא

 .ףסונ ןויע ןיידע

 -אהל דוסי ןיא .וללה תונעטל ףקותב ודגנתה םידוהיה יגיצנ

 המוד םידוהיה יפלכ תמייקה תוינידמה .םדגנ םיחיטמש תומש

 -והיה ילגר תא קוחדל התרטמ ,םינלופה דגנ םינמרגה לש וזל

 ,חילצת אל וז תוינידמ .םהינומהב ץראה תביזעל םאיבהלו םיד

 .יראצה ןוטלשה תפוקתב תיסורה תוינידמה החילצה אלש םשכ

 תוינידמ תמרוג קזנ המכ וחיכוה םייחה ןמ תוחוקל תודבועב

 לאמשבו ןימיב םידוהיה תא תוחדל המגמה איה תטלוב המו וז

 -פמה תועצהב ןייטשניוול ר'ד ךמת םעפהש ,ןייצל שי ,תחאכ

 .תוידוהיה תוגל

 רבכ ,ילויב 27-ב המייקתה רשא ,הנורחאה תישילשה הבישיב

 -נב רשה-ןגס הבישיה תא חתפ ומוקמב .הלשממה שאר רדענ

 הנד הלשממה יכ ,עידוה אוה .יקסבלבורו ,הלשממה תואיש

 ךרענו רבוח רבכ היסולכואל זורכה .םידוהיה יגיצנ תועצהב

 המוקמב אובת רשא השדחה הלשממה ידיב רושיאל הכחמו

 איצות םירטסנימה תצעומ .יקסבארג באלסידאלו תלשממ לש

 ידיב ואצוה רבכש ,תודוקפה לש םוכיס הבו אבצה לא הדוקפ

 .םידוהיב תועיגפהו תוערפה דגנ ,אבצה לש הנוילעה הדקפמה

 תרוקיב ץראב גהנות .תוריקה לע קבדותו םסרופת הדוקפה

 הלאכ ועיפוי םאו .םידוהיה דגנ םיזורכ םוסריפ השרוי אלו

 רשא .תוריקה ןמ ורסויו ומרחיי םה ,ילאגיל-יתלב חרואב

 יצחו רבד םהילע תעדוי הלשממה ןיא ,אבצה תודיחי יזורכל

 הלשממה .תושורדה תודוקפה ומסרופי הינפל ואבוי םא ךא ,רבד

 ענמיתש ,הילע עיפשהל ידכ תונותעה חוכ-יאב תפיסאל ארקת

 אבצה ןמ םיטמתשמ רחא םישופיח .תימשיטנא הלומעתמ

 .םירעה חטש לכב אלא ,םידוהיה תובוחרב קר םיכרענ םניא

 לע ףא אלא םידוהיה לע קר אל לודג םשור הריאשה וז העדוה

 -אמשה םירכיאה גיצנ זגר דחוימב ,תוינלופה תוגלפמה יגיצנ

 -רפתי םא ? םידוהיה ושעי המו" : לאש רשא יקסניווילש םייל

 ןידה ןמ ירה ,תוימשיטנאה רבדב הלשממה םעטמ זורכ םס

 לא הנפת הלשממהש רשפא-יא .זורכ ומסרפי םידוהיה םגש

 ."וניתמיו טקשב ובשי םידוהיהש דועב היסולכואה

 הלשממה לע המוש תרדוסמ הנידמ לכבש ,הנע יקצולירפ

 ,עיצה אוה .תוערפו תושיגנ ,תועיגפ עונמלו רדסה לע רומשל

 רבדב םידוהיה דגנ תומשאהה תא רוקחת רשא ,הדעו םקותש

 תודוגאב םישופיחב יכ העדוה םסרופתש ,דועו .הנידמב הדיגב

 .רבד אצמנ אל תוידוהיה

 שי .רבעב טטחל ןיא .הריקח תדעוול דגנתה יקסניווילש

 .םהישעמב ושפשפי םידוהיה םגש

 !ןידה תא וקידצי אל םידוהיה

 םמצע לע וקידצי םידוהיהש ,ןכתיי אל יכ ,ריבסה םיובנירג

 -עהש תולילעל דוסי ןיא יכ ,וחיכוה ,ושענש תוריקח .ןידה תא

 ,וניתמה אלו טקשב ובשי אל םג םידוהיה .םידוהיה לע וליל

 הז ןודינב זורכ ואיצוה ,הנידמה תנגהל דעו ומיקה םא-יכ

 -ותעב םייטוירטאפ םירמאמ ומסרפתנ ףאו תידוהיה היסולכואל

 תונוטלש .ולא תודובע םימשור םניא םיינלופה םינותעה .תונ

 אבצה ברקב .םהל רוזעל םיצורה ,םידוהיה תא םיחוד אבצה

 -ובתמה םידוהיה ףא .הליהבמ הדימב תוימשיטנאה תטשפתמ

 תוביסנב יכ רשפא-יא .יגארט בצמב אבצב םיאצמנ םילל

 -יא .דוע ופיסוי אל ךא ,ואטח םנמאש םידוהיה וזירכי ולא

 יכ ,הצחמל ימשר חרואב םיזירכמש העשב ןכ תושעל רשפא

 םירייצמש העשב ,םידוהיב המחלמ הניה םיקיבשלובב המחלמה

 ותומדב אלו ידוהיה יקצורט תומדב יטסיבשלובה ןטשה תא

 םידוהיה םילעופה ייחמ ףיסוה רפיש ר"דו .יסורה ןינל לש

 .ראווצ לע םיפדרנה

 ונעט ,דחא זורכב רשפא-יא ,וליעוה אל וללה םירבסהה

 -לבויו שאר-בשויה םג .ידוהי זורכ םג שורד ,םינלופה םיגיצנה

 םידעצה תא דוע תוחדל רוסא יכ ,הדוה םלוא .םהב ךמת יקסב

 איה הלשממה .םידוהיה לש םדובכו םשוכר ,םהייח תחטבהל

 .םידוהיה ברקב הדיגב תונווכב םוחלל ידכ הקזח יד

 השולש וב ופתתשיש ,דחוימ לעופ דעווב רוחבל עצוה ףוסבל

 לש חוכ-יאב השולש-םיינש ,תוינלופה תועיסה לש חוכזיאב

 דגנתה אל שיא .הלשממה גיצנ דומעי ושארבו תוידוהיה תועיסה

 הלשממהש ,ועידוהב הבישיה תא לענ שאר בשויהו וז העצהל

 -ובק םיגיצנ ורגשי יכ ,השירדב םייסה לש תועיסה לכל הנפת

 .דעווה רחביי הנושארה התבישיבו הצעומה לא םיע

 יקסבארג תלשממ םוקמב ,וחלשנ אל םייסה תועיסל םיבתכמה

 ודיצל רשא ,סוטיו לש היצילאוק תלשממ הבכרוה הרטפתהש

 ס"פפ ירבד יפל וז התיה .שאר-בשויה ןגסכ יקסנישאד דמע

 שרגלו ןילופ תא ליצהל הדיקפתמש ,םילעופהו םירכיאה תלשממ

 .השראוול ברקתהש ,תוצעומה תירב אבצ תא התמדא לעמ

 ןושאר םוי תדובע רוסיא דגנ קבאמה

 םדמעמ לע ויתופקתה תא חתפ ןנוכמה םייסב ימשיטנאה בורה

 םע .תינמזה הלשממה ימיב דוע ןילופ ידוהי לש ילכלכה

 ןילופ תלשממל ינמרגה שבוכה ידימ לזרבה-תוליסמ תרבעה

 -רגה הלהנהה ידי-לע ולבקתנש ,םידוהיה םידבועה לכ ורטופ

 .תינמ

 העש התוא ןכש ,הדיצמ םידוהי תפדעה םוש ןאכ התיה אל

 ןיב םירוטיפ וכרענש ילב םישדח םילעופ הדובעל ולבקתנ

 -קה ,תירבל ןמיס הז דעצב האר ינלופה רוביצה וא .םיקיתווה
 .םידוהיהו שבוכה ןיב ץראב תמיי

 ידיב השגוה רשא םייסה לש םויה-רדסל הנושארה העצה
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 -עיש התכז אל איה .הלא םילעופ לע הבסנ ,תידוהיה תוגיצנה

 םחוכב היה אל ףא םייסה לש םינושארה םימיבו,ןוידל הודימ

 תואישנל וירבחו קלאשראמה תא ץלאל םידוהיה םיגיצנה לש
 םע ,תיחרזמה היצילאגב לזרבה-תליסמ הרבעשכ ,תאז תושעל

 -קואה הלשממה לש הנוטלש םוחת לע ןילופ תואבצ תוטלתשה

 ודבעש ,םידוהיה םילעופהו םידיקפה ורטופ ,ןילופ ידיל ,תיניאר

 התיה ךכל הלתמאה .תירטסואה תורסיקה ימיב וז הליסמב

 םידיקפה םגש יפ-לע-ףא ,לוכיבכ ,"בייואה םע הלועפ ףותיש"

 -קואה תא לישכהל ידכ ,םתדובע ושטנ אל םינלופה םילעופהו

 הצעומה תעיס דצמ תוינפו םיריכזת וליעוה אל בושו .םינאר

 םילעופה ןמ הרהוט ןילופב לזרבה-תליסמ .הלשממל תימואלה

 םידוהיה םידבועה לושינל ןושארה דעצה השענ ךכבו ,םידוהיה

 .הלשממה ידיל רבעש לעפימ לכמ

 םלדוהיה דגנ ריק לא ריקמ היצילאוק

 ועיגה םייסב םידוהיה תוגיצנלו ,םיטעומ םישדוח ופלח אל

 -תעצה םייסל שיגהל םיננוכתמ הלשממה יגוחב יכ ,תועידי

 .החונמ םויו הדובעה תועש רבדב קוח

 לאמשה .דחי םג ןימיהו לאמשה םיניינועמ ויה וז קוחב

 רשאל ושרד םייתדהו םיימואלה םילעופה ומעו יטסילאיצוסה

 ,הכאלמב ,הישעתב תועש הנומש לש הדובעה-םוי תא קוחב

 םיגחבו 'א םויב החונמה ימי תא ,ןבומכ ןכו ,תודיקפבו רחסמב

 .תבשה תחונמ רבדב הלאשה הררועתה ךכל רשקב .םיילותאקה

 ןוטלשה ימימ תוחנהה ןפקותב וראשיי אל םא יכ היה רורב

 היהת ,םיילותאקה םיגחבו 'א ימיב הדובעה תועש רבדב יסורה

 .םיידוהיה הכאלמהו רחסמה ליבשב הדבכ המולהמ וז

 הכאלמה-ילעבו םינוונחה םיניינועמ ויה וז המולהמב אקוודו

 לע עובשל החונמ ימי ינש תייפכמ תונביהל וויקש ,םינלופה

 לכ .תבשב םתדובע תא םיתיבשמה ,םידוהיה תויונח-ילעב

 רשא ,רידא רישכמ הז קוחב התאר תינלופה תונגרוב-ריעזה

 םרסמיו הסנרפה תורוקממ םידוהיה לש םהילגר תא קחדי

 ויה ןהב רשא ,תורייע ןתואב הנושארבו-שארב תאזו .םהידיל

 םות רחאו ,הביבסה ןמ םירכיאה גח לכבו 'א םוי לכב םירקבמ

 -ודשמש לוביה תריכמב םיליחתמ ויה היסנכב רקובה-תליפת

 .םהל םישורדה םירצומה תא תוידוהיה תויונחב םינוקו ,םהית

 םינועמקה לש טרפבו ,םידוהיה םינוונחה לש םתסנרפ בור

 -ודגה םירעב םג .הלאה םימיה ןמ ןוידפה לע התיה ,םהיניבש

 'א ימי תא שידקהל םינלופה םידיקפהו םילעופה וגהנ תול

 ,וילאמ-ןבומ .םידוהיה תויונחב תוינקל םיגחה תאו עובשב

 לש םיבוטה םהיקסע לע האנקב וטיבה םינלופה םינוונחהש

 .תורוגס םהלש-םהיתויונחש העשב םידוהיה

 -שהל בר קזנו הערפה הז בצמב התאר תילותאקה הרומכה

 -רתה ינקסעו םייתגלפמה םינלמעותה יבגל ןידה אוהו ,התעפ

 םילעפמ ינימ לכל החונמה ימי תא לצנל ולדתשהש ,תוב

 -לקה תוגלפמה ןמצע ואצמ ךכ .םילעופ תופיסאו םייתוברת

 םיצמאמ ושעש ,תוימואלה תוגלפמה םע תחא תיזחב תוילקיר

 -והיה תונגרובה ןובשח לע תינלופה תונגרובה חוכ תא רידאהל

 תיזח לש הצחל .תויטסילאיצוסה תוגלפמה םע ףאו תיד
 וששחש ,הלכלכה ישנא לש םתודגנתה תא רבש וז תדחואמ

 הכאלמב םיעוזעזל םורגת םידוהיה לע החונמ ימי ינש תייפכ יכ

 תוידוהיה תויונחב םיריחמה ויה ירהש ,תורקייתהלו ,רחסמבו

 .םינלופה לש םהיתייינחב רשאמ רתוי םילוז

 הסנרפ ןדבוא וא תבש לוליח
 תוחישב .העצהה השגוה םרטב תונלדתשב וחתפ םידוהיה יגיצנ

 ,תועיגרמ תוחטבה ולבקתנ הלשממ ירבחו םיריכב םידיקפ םע

 התיה ,םייסל העצהה השגוהשכ םלוא .םהיתושירד םע ובשחתיש

 ,תויונחל תוחנה לכ ונתינ אלש קר אל .דואמ-דע הבר הבזכאה

 ןוגכ ,םיידוהיה תודסומב ףא החונמה ימיב הדובעה הרסא אלא

 אצמיי אל םייסה לכב יכ ,רווחתנ .םינוגריאהו תוליהקה ידרשימ

 ףאו .םידוהיל תוחנה ןתמב ךומתל זעיש ,דחא ריצ וליפא

 םישגהל לכות אלש העדי יכ-ףא ,ןידה תא הלביק הלשממה

 .השעמל-הכלה קוחה יפיעס לכ תא

 ,זורכב רוביצל התנפ ןילופ ידוהיל תינמזה תימואלה הצעומה

 ןושאר םוי תחונמ רבדב קוחה תעצה ןכות לע הרפיס וב רשא

 -רדסמ הרסוה םיימעפ רבכ רשא ,םיילותאקה םיגחהו עובשב

 תא שיגדה זורכה .הישעתו רחסימל הדעוול הרבעוהו םויה

 -והיה םידבועה ינומה ,םידוהיה לע תמייאמה הלודגה הנכסה

 וצלאיי לארשי יגחבו תבש ימיב םתכאלמב םיתבושה ,םיד

 קוחה תעצה .םיילותאקה םיגהבו א ימיב םג הדובעמ ענמיהל

 רובעל וא עובשב םיימעפ תבש םייקל הרירב ינפל םתדימעמ

 םיימוי לש החונמ .םהייח תרוצ תא סורהלו םתד תווצמ לע

 הטמ רבשיי .םהלש תורחתהה רשוכ תא לאל םישת עובשב

 .ונייח תרוצ סרה תא ונילע ףוכל תושר הנידמל ןיא .םמחל

 הניה תיתימאה הרטמה ,זורכה עבק ,םיצורית הלא ןיא

 ןתמו-אשמב החתפ רבכ תידוהיה תוגיצנה .הרישנ םגו העימט

 תבשב םידבוע םניאש םידוהיה םידבועל ושריש השירד ךות

 ךשמל םהיתויונח תא חותפלו תורוגס תורידב 'א םויב דובעל

 .תבשב תורוגס ןה םא ,תועש שמח

 ןכ-לעו ,זורכה רמוא לבקתת וז השירדש יוכיס ןיא העש יפל
 -והיה יגחבו תבשב םיחנה ,הכאלמה-ילעבו םירחוסה םישרדנ

 לש הישעתהו רחסמה תדעוולו הדובעה תדעוול תונפל ,םיד

 ,תקדוצ-יתלב היפכ םהיבגל לעפות אלש ,העיבתב םייסה
 ,ןופצמה שפוח תא דגונ הז רבד .ילכלכ סרה םהילע טימתש

 הזוחב ףיעסה תא ףאו ,ונייח חרוא לע רומשל ונתוכז תא

 דוע לכ ,ולעפ" .תבשב הדובע תייפכ לע רסואה םיטועימה
 .וירבד תא זורכה םייסמ ,"דעומה תא םתרחיא אל

 ומע ינב דגנ בצייתמ ללובתמ טסילאיצוס

 -נירג םכיס רבמבונב 'כב .תואצות םוש איבה אל ןתמו-אשמה
 ,לרפל הנע אוה .םייסה תאילמב אשנש ,םואנב בצמה תא םיוב

 -פמב ראשנש ,תיאסרגנוקה ןילופ לש ס"פפב םידוהיה ןורחא

 תא התחדש לע הושטנ םירחאה םידוהיה םירבחה דועב ,הגל

 -בתהבו ןילופ לש התואמצע שוביכ ןעמל םזילאיצוסה תמשגה

 הפוכ קוחה ןיאש ,וירבדב ןעט לרפ ;תינוביר הנידמכ התוסס

 ןופצמה שפוחב םג עגופ ונניא ןכ-לעו תבשב דובעל םידוהיה לע

 דימעמ ןושאר ימיב דובעל רוסיאהש ,ריבסה םיובנירג .םהלש

 לובסל וא ותבש תא ללחל הרירב ינפל ןימאמה ידוהיה תא
 םאו .הז קוח יפ לע וילע תיפכנה ,הלופכה החונמה תואצותמ

 םידוהיה לש ןופצמה שפוחבו הסנרפה תורוקמב עגופ קוחה
 וניצרש ,שיחכמ לרפ ןיא ןה .היפכו לווע השעמ אוה הווהמ ירה

 ברקתהל לכוי ןעמל ,ידוהיה לעופה לש וייחמ תבשה תא רוקעל

 -חלו ,הלועפ ומע ףתשל ,ויתופיסאב רקבל ,ינלופה לעופה לא
 היה ,ללובתמ ידוהי טסילאיצוס לרפ היה אלול .וייח תא תוי
 .םיקוח תלטהב ,ןוטלשה חוכב העימט תופכל ןיאש ,ןיבמ
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 -ב שיגרי אלו תבשב קבד וניא ידוהיה לעופה יכ ,רובס לרפ

 יכ ,ול ריבסה ,טסילאיצוסהו ידוהיה ,רפיש רבכ ךא .היפכ

 ךרועו תבשב חנ אוהו תידוהי הביבסב יח ידוהיה לעופה

 לעופה תאז השועש יפכ שממ -- ולש-ותחונמ םויב ויתופיסא

 -- .'א םויב ידוהידאלה

 חיכוהל שיו םע-לאשמ ךרעיי היזלשבש ,ריכזה םיובנירג

 .םיטסילאיצוסו םילעופ ייח תויחל ולכוי ןילופב יכ ,םש םילעופל

 תועצמאב םחפסל תשקבמ ןילופש ,חרזמה ירוזא דוע םימייקו

 .םידוהיה זוחא לודג וללה םירוזאב .היסולכואה ברקב לאשמ

 ,םירוזא םתואב םידוהיה ובשחי המ ,ומצע תא לרפ לאש םולכ

 ,וללה ורמאי המ ? עובשב 'א םוי תחונמ תייפכ לע ועמשישכ

 ? םתעדל ולאשיישכל

 'א ימיב דובעל םיאשר םידוהיה ויהי םאש ,ששוח לרפ

 םולכ .תרוקיבה תא ופקעיו םידוהיה םידיבעמה תאז ולצני

 ידכ ,ידוהי ותויה לע ומצע לע זירכי ירצונ לעפמ יכ ,אוה רובס

 רתי תויוכז םיקינעמ ןיא ןילופב ירה !תונוטלשה תא תומרל

 ינפ םירצונ םילעפמ ודימעי אופיא המלו תוידוהי תומריפל

 ? םידוהי

 ותו* םיקזח ויה" םייחה

 םייחה תוחוכ םצעש ,םינוקיתו תולקה םתואב עגנ םאונה

 .וב ןופצה קזנה תא ונממ לוטיל ידכ ,קוחב ללוחל םידיתע
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 ןיב היצזילארומד םיערוזו קוחה תוויעל םימרוג וללה םיעצמאה

 בור םא ,ומצע תא לואשל קקוחמה לע ,םליעפהל םיווצמה הלא

 .הלא לכב דומעל לכוי רוביצה

 -מה ,תינלופה תונגרובה קבאמ לע םאונה דמע וירבד ףוסב

 תא תשרלו תידוהיה תונגרובה לש החוכ תא שיתהל תשקב

 םלושינו םידוהיה ידיב ובורב ןיידע אצמנ רחסמה .המוקמ
 .הנידמל קזנ ףא איבהל לולע ונממ

 ךא ,וענכיי אל םידוהיהש ,ורמואב וירבד תא םייס אוה

 .םידוהיה לע לקהל וצרש הלא לע םג עיפשה לרפ לש ומואנ

 -ינל העש אל םייסה + ונממ םיבוט םידוהי ויהיש ןכתיי םולכ

 לבקתנ קוחה .םידוהיה םימאונה רתי ירבדו ןורחאה םאונה יקומ

 לש ותאירק לוק עמשנ ,הז רבד לע קלאשראמה עידוהשכו

 ."קסניפו הנליו ,קסנימ תא ןילופ הדיספה הז עגרב" :םיובנירג

 האצוה ,ומואנ ךותמ ןיבהל היה רשפא השוריפ תאש ,וז האירק

 לש הביאה סחיל החכוהכ הואיבה םעפ אלו הטישפמ ןבומכ

 .ןילופ יפלכ םיובנירג

 רשא ,ןילופב ידוהיה םעה לא זורכ האיצוה תידוהיה תוגיצנה

 וירהוס ,וילעופ ירוחאמ דמוע ולוכ םעהש" ןוחטבה עבוה וב

 וננופצמ ןעמל ,תבשה ןעמל קבאמה .ולש הכאלמה-ילעבו

 ךא ,םייסב ונדספה .םייתסנ םרט ימואלה ונדוחיי ןעמל ,יתדה

 לע ןגהל ףיסונ .םייחב ונדספה יכ ,ןיידע תרמוא תאז ןיא

 ענמנה ןמ ךא .ונרבושל רשפא .ונל שודקה לכ לעו ונדוחיי

 ןימימ ישימחה ,הנושארה הרושב ,םיובנירג קחצי .1922 ,ןילופב תוידהיה תוינוריעה תוצעומה ירבח לש הנושאר תיצרא הדיעו
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 םויב הבוח תחונמ לע קוחהו טעמ דוע ,םידוהי .ונתוא עינכהל

 םייפלא תב ונתונשקעב םייחב לקתיי אוה ךא .ופקותל סנכיי 'א

 ."קדצב ונלש הנומאבו ונשפנ תוריסמב םינשה

 "טנעמאמ,,ל טרפ ,תידוהיה תונותעה לכב םסרופ הז זורכ
 ."לארשי תדוגא" לש םינותעלו

 יקסרוקיש יככתו 'ץיבוטורנ אישנה חצר

 -אדילוסהו םיטועימה שוג לש וחוכ חכונ ומהדנ היצילאג ינויצ

 הכרענש ,הנושארה העבצהב .אישנה תוריחבב ולש תויר
 דעב הז שוג עיבצה ,טאניסהו םייסה לש תפתושמה הבישיב

 יוכידל ףירח דגנתמכ םסרפתנש ,יינאטרוק-יד ןאודוב 'פורפ

 .םיימואלה םיטועימה

 תאצל זעהש ,םדאל הדות לש הווחמ ,דבלב הנגפה וז התיה

 ררבתנשכ .הייוליג לכ לע םינלופה לש תינמואלה תוינידמה דגנ

 ןיב עירכהל ודי-לאל שי ויריצ האמ לע םיטועימה שוגש

 סדנהמה דעב הינשה העבצהב וישנא לכ ועיבצה ,ןימיו לאמש

 רחבנ אוה .יקסדוסליפ לש ויברוקממ ,'ץיבוטוראנ לאירבג

 -ףצשב ןימיה תונותע האצי הנהו .דיקפתה תא ומצע לע לביקו

 רבג ינלופ טועימ !םיימש ומוש .הז "ימואל עשפ" דגנ ףצק

 הנה .םידכולמה םיימואלה םיטועימה תרזעב ינלופ בור לע

 ! םירז םימע ינבל רסמנו ינלופה םעה ידימ ןוטלשה טמשנ

 תוינסרה ,הנכס תורה תויהל תולולע הזה ערואמה תואצות

 סנכייו אישנכ בשוי 'ץיבוטורג יכ ,אופיא ,ןכתיי אל .רתויב

 .תוינומה תונגפה הנגריא תימואלה היטארקומדה .ודיקפתל

 ןיינבל ךומס ,םיבלצה תשולש רכיכ תא וספת םיפלאל םישנא

 .סנכיהל םירוטאנסלו םיריצל עירפהל וסינו ,ינלופה םייסה

 תידוהי הרוצ לעב ,םידוהיה םירוטאניסה דחא הכוה תילמשחב

 םיעצמאה לכב זוחאל הארוה ,הארנכ ,הנתינ אל םלוא .תטלוב

 -עב לחהו עבשוה םנמוא אישנה .אישנה לש ותעבשה תעינמל

 .ותדוב

 חצורו חצרנ ימדב תשדוקמ "הכלה"
 -נה ייחב שקנתה יקסמודַאיבונ רייצהו םיטעומ םימי ורבע אל
 .היריב ותוא חצרו ,תונמאה תיבב הכורעת תחיתפ תעשב ,איש
 ךכ .חצר ןוועב תוומל ומצע ונודב ,תעדל ומצע דביא ףא אוה
 -ואלה הכלה תא ולש-ומדבו אישנה לש ומדב חצורה שדיק

 הכימתמ תוריחבב רזעיהל םילעופה ברקב טועימל רוסאש ,תינמ
 .תינלופ-יתלב תוימואל ילעב ,ןילופ יחרזא דצמ

 .םיחא תמחלמ ידיל איבהל העש התוא ובא אל םידדצה ינש"

 ליחתה ,םיינמיה םירכיאה יגיהנממ ,יאטאר רמ ,םייסה ר"וי
 ןיב חתפנש מ"ומב .הנידמה אישנ תוכמסב קוחל םאתהב לועפל

 דמעוה היפלש ,הרשפ הגשוה .םיטועימה שוג ףתיש אל ,תועיסה

 דימעה םירכיאהו לאמשה ןיב הז םכסה .הריחבל יקסבוכי'צוו
 םייסב בור םתויהב ןכש .השק הרירב ינפל םיטועימה שוג תא
 ,םנמא ,היה רשפא .הכימתל םיקוקז םכסהה ילעב ויה אל

 רשא ,הכלהה תא םירשאמ ויה ךכב ךא ,םינבל םיקתפ רוסמל
 ,יקסבוכי'צוו דעב עיבצהל טלחוה ךכיפלו .ןימיה ידי-לע השדוח

 לארנגה .םירכיאה תעיסו לאמשה לש םדמעומ העש התוא היהש

 -שהל היה הדיקפתמש .הלשממה לש חשארל הנמתנ יקסרוקיש

 .תוחורה תא טיק

 1002 ןילופ תודהי לש תונורחאה םינשה םישימח

 "םייבאלסה םיחא"ל הינפ
 ןיב דוריפ עורזל המגמב הלועפב חתפ שדחה הלשממה שאר

 ענמל םיכרד אצמו שקיב אוה .םיימואלה םיטועימה תועיס
 הלודג העפשה םהל התיהש ,םלח לילגמ םיניארקואה יריצ םע

 ?חרזאכ שדחה םבצמל ולגתסה םרט רשא ,ןילוומ םיריצה לע
 -ורמה םיטועימ ןיב לדבהה לע םירמאמ ועיפוה תונותעב .ןילופ

 --וללה םירמאמב חכוה --הז לדבה ,הלוכ הנידמב םיזכ
 םיימואלה םיטועימה הב םיבורק ןכש ,ןילופב רתוי דוע לודג

 םה-ףא םתויהב ,םאצומ תניחבמ בורה-םעל םיילאירוטירטה

 םהיתועיבת -- םהמע דחי םינשב תואמ ויחש יפלו .םיבאלס

 המאתה ךות ןאלמל שיו תוקדוצ הלא םיטועימה לש תוימואלה

 תא .השדחה תינלופה הנידמה היורש םהב רשא ,םיאנתל
 תויבאלסה תועיסה יגיהנמל יקסרוקיש ריבסה וללה םירבדה

 .ךוגיחה םוחתב הנושארו-שארב ,תונוש תוחנה םהל חיטבהו

 תוחטבהל ותפתנ םיסורולייבהו םיניארקואה תועיס יגיהנמ
 ןמתסנ ,העש התוא .םינמרגהו םידוהיה ןמ םיקחרתמ וליחתהו

 לש המש) "הנטקה ןילופ" ידוהי לש דוגיאה תעיסב הנפימ

 העידיה המסרפתנשכ .(םינלופה םיטוירטאפה יפב היצילאג
 ,תיחרזמה היצילאגב ,טאניסלו םייסל תוריחבה תכירע רבדב

 םייאו ןתמרחה לע םינארקואה לש ינכפהמה דעווה עידוה

 יזכרמה דעווב .הז םרח רפהל זעיש םדא לכ לע תוומ-שנועב

 דחפה םלוא ,תוריחבב ףתתשהל טלחוה היצילאג ינויצ לש

 הניווב ולהנתהש ,תוחישב .לודג היה םיניארקואה ימויא ינפמ

 ררבתנ ,םידוהיה יגיצנו םיניארקואה לש יזכרמה דעווה ןיב
 ,םידוהיה תופתתשהל םידגנתמ םיניארקואה םיגיהנמה ןיאש

 םידוהי םיריצ םמוקמב ורחבייש ,םתניחבמ היה בטומ ןכש

 -יצנש ,הלאשמ םג הארנכ העמשוה הז םע דחי .םינלופ רשאמ
 ודמעמ לע הרהצה ועימשי תיחרזמה היצילאג ידוהי לש םהיג

 .רבעשל ירטסואה שוביכה חטש ךותמ הז קלח לש דחוימה

 -שמה דעווב םתופתתשה ימיב דוע ובריס וירבחו ךייר ר''ד

 -ראוומ םיימואלה םידעווה יחילש םע דחאתהל תוידוהיה תוחל

 ןיעמ דוחיא .ןילופ ידוהי תוגיצנ תא ומיקה רשא ,בוקארקו הש
 ךוסכיסה יפלכ תידוהיה תוילארטיינב ,ןבומכ עגופ היה הז

 -ראפל תוריחבב תופתתשהב תוארל היה השק .ינארקוא-ינלופה
 ,תוילארטיינה ןורקעב םידוהיה תוקיבדל יוטיב ינלופה טנמאל

 -עהש ,הווקת התיה ירה ,ךכל ומיכסה םיניארקואהש ןוויכ םלוא

 לעמ ריהצי ךייר ר"ד םא ,רתויב בוטה דצה לע רדתסי ןיינ
 .תיחרזמה היצילאג לש הדמעמ יבגל ותדמע לע םייסה תמיב

 והואינה ףוסבל םלוא ,וז ותנווכב המ-ןמז שיאה שקעתה םנמאו

 -פמה לכ ידידלע תלבקתמ התיה רשא ,הרהצה עימשהלמ וירבח

 תלאש הרתפנ אל ירהש ,דבכ ןובלעכו העיגפכ תוינלופה תוגל

 לביק ךיירש רחאל .תימואל-ןיב הניחבמ תיפוס םיניארקואה

 תידוהיה (העיס) "ולוק"ל ותעיס הפרטצה ,וירבח תעד תא
 .ךיירו ןוהט ,םיובנירג :םירבח השולש תב תואישנ הרחבנו

 הלשממה שאר תעדוה לע חוכיווב "ולוק"ה םעטמ םאונל
 ןילופ יחרזא םידוהיהש ,עידוה יקסרוקיש .ןוהט ר"ד רחבנ

 -תויוכז םהל וקנעוי אל ךא ,םהל תועיגמה תויוכזה ןמ ונהיי
 השק תרוקיב חתמו וז העדוה לע ומואנב דמע ןוהט ר"'ד .רתי

 הנחבה ,תויגליבירפ ןיבו תווש תויחרזא תויוכז ןיב הנחבהה לע
 ותמשגה תייחדל האווסה תשמשמו תיתורירש אלא הנניאש

 וראותל זמרו ותורמרמתה תא שבכ אל אוה .תויוכזה יוויש לש
 םיסחיל דה עמשנ הז זמרבו ןכתיי .הלשממה שאר לש יאבצה
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 תמחלמ ימיב דמע ושארבש ,ןויגלה ןיב םימייק ויהש םיעורגה

 בישה ךכ-לע .יקסדוסליפ ןיבו ,יקסרוקיש הנושארה םלועה

 ןוהט לש וחותינ יכ ,ורמואב הבילעמ הרעהב הלשממה שאר

 ירטסואה שוביכה חטשמ םיריצה תעיס ."יתימא-ידומלת" היה

 .יקסרוקישל ןומיאה תעצה דגנ עיבצהל הדגנתה אל רבעשל

 הביאב הלבקתנ םייסב ךייר ר"ד לש הנושארה ותעפוה

 -פהל ץלאנ אוה .וקספ אלש תוקעצבו םייניב-תואירקב ,היולג

 החכשנ םרט יכ דיעה רשא ,הז סחי יוליג .ומואנ תא קיס

 לע ריבכ םשור השע ,היצילאג ידוהי לש "תוילארטיינ"ה

 םירשקל התודגנתה תא ריבגהו "יאצילאגה דוחיאה" תעיס

 םהיתועצה .םיימואלה םיטועימה תועיס םע םהשלכ םיבורק

 םלוא .וחדנ ,ןהמע רשקה לע רומשל יקסדוגיוו םיובנירג לש

 םא ,םיחוטב ויה אל ןכש ,םידגנתמב וריצפה אל םיעיצמה

 לש ויתוחטבהב ונימאה דועש ,םייבאלסה םיטועימה םנמא

 .הז רשקב ןיידע םיניינועמ ,יקסרוקיש

 זומרל תונמדזה ושקיב םה םגש ,םירחוסהו "הדוגא"ה

 םתוארל ןיא יכ ,הלשממב תופתתשמה תוינלופה תוגלפמל

 -יקוליח חכונ וחמש ,םיטועימהו םידוהיה ןיב תירבה ידיסחכ

 םידגנתמב ךומתל וליחתהו םמצע ןיבל םינויצה ןיב תועדה

 וכרא אל .רבעשל יסורה שוביכה חטשמ םינויצה תטישל

 ,"םימיאתמה תומוקמה" ינזוא תא תולגל ולחה וללהו םימיה

 השעמב םינויצה םע ףתתשהל "ותפתניש לע םה םיטרחתמ יכ

 .םיימואלה םיטועימה שוג ומכ ,הזכ קפקופמ

 לאמשהו יקסדוסליפ ןיב ערקה

 -דוסליפב תובורמ תווקת איה םג התלתש ,תידוהיה תוגיצנה

 לע עיפשהל רתוי לקש ,תעדל החכונ םגו ותלשממו יקס

 ,תיטסילאיצוסה תרתחמה יאצוי ויה םבורבש ,םירטסינימה

 -אפה תודגנתהה תמחמ וררועתנש ,תוקפסו תוששחב הלקתנ

 ,רתוי וא תוחפ ,הפליס תובורק םיתעלש ,תודיקפה לש תיביס

 הלשממה שאר לש ויתורבסהב םג .הלשממה תוארוה תא

 תורבגתהו ןימיה ישנא לש םהיקומינ תעפשה השגרוה

 רובעל וא ,םידוהיה תויעב םוחתב םתא דדומתהל תוששחה

 תוגיצנה תושירד ואלמתנ אל ךכ םושמ .םויה-רדסל םהילע

 לוכיבכ ןיאש ,בוט ןוצר הלגתנ אלא ,ןתומלשב תידוהיה

 םרוקמש ,םייביטקייבוא םילושכמ ינפמ ולוכ ומישגהל תורשפא

 שודיחבו תושירדה לש ןביטב אלא ,רוביצה סחיב קר אל

 וארנ אל ,םידוהיה יגיצנ לש םירבסה וליעוה אל .ןהבש

 תוניחבה תודעוול םיידוהי םירוספורפ ןימזהל םהיתועצה

 תועצה תייחדל םיקומינ ואצמנ דימת .תוירבעה תויסנמיגב

 תא ררועל אלש ידכ ,דבלב תושירדה תצקימ קר אלמל ,הלאכ

 תוברקתההו לאמשה ןמ תוקחרתהה םגש ןבומ .םיביריה תעד

 ןוצר יאב דחוימב הלגתנ הז רבד .םתלועפ ולעפ ןימיה לא

 י"ע םיהובגה רפסה-יתב לש הימונוטואב ,לוכיבכ ,עוגפל

 לש ןתוכמסל ריבעהש ,הלכשהל ןוירטסנימה רזוח לוטיב

 .םידוהיה תלבק רדסה תא תוקלחמהו תוטלוקאפה תוצעומ

 הפיסוה ,סוזואלק סורמונ ,םידוהיל הרוגסה הסכימה תריזג

 .בייחל

 הנש רובעכו ,תורמרמתהה הכלהו הרבג םידוהיה תוגיצנב

 לע תרוקיב םואנב סאלגטראה גוחה שאר החתפ הכיפהל

 ינינעב תידוסיה התרהצה יפל לועפל הלשממה יסוסיה

 14 םיובנירנ קחצי

 תוגיצנה לש התונלבסש ,הרהזאב רמג ומואנ תא .םידוהיה

 וכפהנ הדוגאהו תורשמה ישנא .הלובגל העיגה תידוהיה

 .תמייקה הלשממה םע קבאמה תוינידמב םיבהלנ םידדצמל

 לש סחיב ,ךייר רייד י"ע אקוודו המשאוה ידוהיה גוחה תלהנה

 םלוא .יקסדוסליפ לש והנחמו הלשממה יבגל תודבעו העינכ

 ,ביצקתה דגנ עיבצהל םיובנירג י"ע עצוהש ךכ ידיל עיגהשכ

 -והיה לש םהיכרצל תומדוקה תולשממה לש ןסחיב ךישמהש

 ,םיסימה לועב לודגה םקלחל הרומת לכ טעמכ םהמ ללשו םיד

 םע דחי ועיבצהו וז העצהב היצילאג ינויצ תעיס הכמת אל

 .העבצהמ תוענמיה דעב םירחוסהו הדוגאה ישנא

 ןוטלשה םע ףותישל שוג תעיס

 ותלועפ הרבג טאניסהו םייסה לש ומויק דעומ תוברקתה םע

 שוג םקוה .ינלופה רוביצבו תוגלפמה ןיב הכיפהה הנחמ לש

 ול גיצה שוגה .הלשממה םע הלועפ-ףותישל יתגלפמ יתלב

 םישגהל לכויש ידכ ,טאניסבו םייסב בור ול שוכרל הרטמל

 -סרד םיעצמאב שמתשהל ץלאנ ומצע האריש ילב ,ותינכות

 דוחיא ידיל עיגי אל םאש "הדוגא"ל חיטבה אוה .םייט

 םיאתמ רפסמ הל חטבוי אלו התופתתשהב תוידוהיה תוגלפמה

 חיטבהל ל"נה יתגלפמ יתלבה שוגה גאדי םיטאדנאמ לש

 .אוה ותמישרב םיחוטב םיטאדנאמ םירחוסה גיצנלו הגיצנל

 רבושה שוגל ול רשפא יא .םינבר הלא ויהי אלש יאנתב םלוא

 ,םידוהי יגיצנ תינלופ המישרב סינכהלמ ענמיהל גהונה תא

 .ךכ ידכ דע תכל קיחרהל

 רבדב םולכ אלו ועדי אל התואישנו תימואלה הצעומה תעיס

 יקסדוסליפ תלשממ .יתגלפמ יתלבה שוגה יגיצנ םע הז מ"ומ

 ,לטראב לש ומואנב ןהילע העידוהש ,היתוחטבה תא המייק אל

 תיללכ תיתכלממ הניחבמ הנימי רתויו רתוי הטונ הליחתהו

 אל לטראב םגש ךכ ידכ דע עיגהו .תידוהי הניחבמ דחוימבו

 תינידמ הלועפמ קלתסהו רטפתה ,התא הלועפ ףתשל היה לוכי

 רתוי םירדוח יתגלפמ יתלבה שוגלש היה רורב םלוא ,ללכב

 תא דימת םיאורה הלא לש םגוסמ "הבושת ילעב" רתויו

 .וילע רתוול ןיאו ,ןוטלשה תא וספתש םיחצנמה םע םמוקמ

 יוניש תבייחמ הניא הלשממה םע הלועפ ףתשל השירדה ,םרב

 שוגב קזחל ,הלשממה לע עיפשהל רשפא .תופקשהו תועד

 -לעש םינימאמו תואיצמה תא םישדקמה תא יתגלפמ יתלבה
 .רוביצב בור תשיכר יכילהת תא ושיחי הילא תולגתסה ידי

 .הלשממה םע הלועפ םיפתשמה שוג לש ולודיג ליחתה ךכ

 םשלש ,לאידיאה לע סיסכתה רבג םישמ ילב טעמכ ,טאל טאל

 לע ולבקתנ ךיאו עודמ שיגרהל ילב .ןוטלשה ספתנ ותמשגה

 םדגנ וממוקתהש ,תועדו תונויער ןוטלשה יספות לש םתעד

 ןתגשה תא ושרדש תורטמה .תורמרמתההו תרוקיבה תפוקתב

 ןתוא ןיבש ,וילאמ ןבומ .רתוי םיבוטו םיחונ םינמזל וחדנ

 יפכ ,םידוהיה לש םהיתושירד יולימ םג היה ,וחדנש תורטמה

 םיובנירג .לטראב 'פורפ ןושארה הלשממה שאר ריהצהש

 םידוהיה לש תוינורקע תושירדש ,הווקת שי םא ררבל טילחה

 יתגלפמ יתלבה שוגה גיהנמל הנפ אוה .לוכה ףא לע הנאלמתת

 ריבסהו הנענ קבאלס .החישל ונלבקיש ,ונממ שקיבו קבאלס

 הל העבק הלשממה .םירורב םירבד ויתולאש לע הבושתב

 שארב .רתויב תובואכה תולאשה ןורתפל תולועפ לש המישר
 תוינוציחו תוימינפ תויתכלממ תולאש ,ןבומכ תודמוע המישרה

 ןיאו ,הלא ןיב תבשחנ הניא םידוהיה תלאש .ןתוחדל ןיאש
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 תוידוהי תולאש יבגל ץקה תא תוחדל שיש ,תבשוח הלשממה

 רצבתישכל אובי ןנמז .ינלופה רוביצב תקולחמב תויונשה

 טניסלו םייסל תוריחבה תלאשל רשא .הלשממה לש הדמעמ
 ."הדוגאה" הב ףתתשתש ידוהי שוג תמקה ןוצרב הארת

 הערל עיפשי הז סחיש ,קאבולס תא ענכשל הסינ םיובנירג

 ןורתפש תופצל היהי רשפא יא ירה .םידוהיה לש םבצמ לע

 וררועי אל ,תוינוציחה ןהו תוימינפה ןה ,תויתכלממה תולאשה

 תושירד יולימ יא .יוחיד ןה םג ולבסי אלש ,תושדח תולאש

 ילב ןרוריב יוחידו םבצמ לע הערל אוה םג ועיפשי םידוהיה

 .םהיתושירדו םידוהיה יכרוצב תלזלזמ הלשממהש חיכוי ףוס

 לבקתמ רבדה ןיא ידוהיה שוגב "הדוגאה" ףותישל עגונש המ

 ידימ הלש םיטאדנאמה תא הלביקש ,הדוגאה ירהש ,תעדה לע

 ךכ לע הנע קבאלס .וב הלביחו ףרוע ול התנפ םיטועימה שוג

 ,יקסדוסליפ לאשראמה הנחמ לא הפרטצנ הדוגאה :תוצרמנ

 .בזעית אל איהו הל הכשיי אל הז רבד .שלח היה דועשכ

 אלו וילא םידוהיה ינומה לש םהיתושגר תא עדוי לאשראמה
 .וניבל םהיניב הציחמ תמקה לובסי

 םג היה רורב .הרורב הרהזא העמשנ הנורחאה העדוהה ןמ

 ול ביתכתו "הדוגא"ל תדבוכמ תוגיצנ שורדת הלשממהש ,ןכ

 הצעומה תואישנב .היניע תוארכ תולועפ ימואלה ידוהיה שוגל

 טלחוהו היתונכסו היתואצות לכ לע הלאשה הנודינ תימואלה
 .םיטועימה שוג תא שדחל

 תטלתשמה הרוטאטקידה

 היצילאגב םיניארקואה םע תוברקתה הלח 1927 תישארב

 -שהלו תוריחבה תא דוע םירחהל אל וטילחה רשא ,תיחרזמה

 איצוהל טלחוה תונושארה תושיגפב .םצרמ לכב ןהב ףתת
 ,ןוחריה .םיימואלה םיטועימה תויעבל שדקויש ,ףתושמ ןוחרי

 ,תיתפרצ ,תינלופ :תופש עבראב םסרופ ,"היצאנ" ארקנש

 המרחוה תיעיברה ,תורבוח שולש ואצי רואל .תינמרגו תילגנא

 .תונוטלשה תדוקפב הקספוה ןוחריה תעפוהו

 -ועימה שוג תמקה תא ורשפאב ודיקפת תא אלימ הז ןוחרי

 ,דראבצראווש לש והשעמ ףא-לע םיניארקואה תופתתשהב םיט
 ידיב וחצרנש ,םידוהיה ויחא תמקנ תא הרוילטפב םקנש

 ילבמ -- היתורייעבו הניארקוא ירעב הזה גיהנמה לש וילייח

 תיטארקומד-תימואלה הגלפמה "הדנוא" .חבטה תא עונמל

 תלעב התיה ,תיחרזמה היצילאגב םיניארקואה לש תישארה

 םירכיאהו םילעופה תגלפמ" הטלתשה הילעש ןילווב םג םירשק

 וסנכוי םידוהיה ידמעומש םכסוה .תיטסינומוקה "תינכפהמה

 ; 1922 תנשב ופרוצ םהבש ,תומוקמ םתואב "שוג"ה תומישרל

 תימואלה הצעומה תעיס .תיחרזמה היצילאגב אל רמולכ

 םע הפירח תוריחב תמחלמ ררועל אל ידכ ,ךכל המיכסה

 םיטועימה שוגל ופרטצה םעפה םג .היצילאג ידוהי תמישר

 לש םיינכפהמה הישעמל ודגנתהש ,םיסורולייבהו םינמרגה

 ."תיסורולייבה הדמור"ה

 הלשממה תולובחת

 םידוהיה ברקמ .םיימואל ,םידוחיא לש תירב המק אל םעפה

 יחרזמה ,ןילופב תינויצה תורדתסהה םיטועימה שוגל ופרטצה

 דחואמה ןוגריאה םכותב .םייתגלפמ-יתלב םינומהו ןילופב

 הגלפמה ףינסו םייממעה תגלפממ שרפש הכאלמה ילעב לש

 1606 ןילופ תודהי לש תונורחאה םינשה םישימח

 -איצוס-תוינויצה תוגלפמה .דבש ר"ד תושארב הנליווב תאזה

 לשכנ "דנוב'הש רחאל .תידמעמה ןכרדב וכישמה תויטסיל

 שוג וא םיטועימה לש יטסילאיצוס שוג םיקהל ויצמאמב

 קוטסילאיב תוריחבה רוזיאב רשקתה אוה ,ידוהי יטסילאיצוס

 -יתלבה םיטסילאיצוסה תעיס םע הנליוו השראוובו .ס.פ.פה םע

 רפסמ תא לידגה אלו הלפמ לחנ אוה .םידוהי םבור ,םייולת

 הסחייתה הלשממהש יפ-לע-ףא ,הלוכ ץראב ולש תולוקה

 םירחוסה םע הדחאתה "הדוגאה" .ול העירפה אלו דסחב וילא

 ,ןיול ברה לש ותודמעומ הגצוה הבש ,השראווב קר החילצהו

 םג רחבנ רשא ,תיברעמה היצילאגב בושדר תליהק לש הבר

 ראשב .זוחמה יבשות ,םיניארקואה תכימתל תודוה 1922 תנשב

 םיטאדנאמ תעינמב הלשממה תא וז המישר התריש תוזוחמה

 תדחוימ היגטארטסא המצעל העבק הלשממה .םידוהיה ןמ

 שוגה תומישרב העגפ איה .םיטועימה שוג דגנ התמחלמב

 ,ןבומכ ,הכמת ףאו תוברועמ וללה ויה םהבש תומוקמב

 "דנוב"ל העירפה אל םגו םירחוסהו "הדוגאה" תמישרב

 -תמאב תומישר תליספמ העתרנ אל איה .לאמש ןויצ ילעופלו

 .םידרמתמה םידוהיה םיחרזאה לע המיא תלטהב ,יהשלכ הל

 םיפויזמ אל ףאו ,םהיניבש הכאלמה ילעבו םינוונחה לע

 ידוהי תמישר לש ינשה טאדנאמה רבעוה בובלב .רוריטמו

 רוזיאב .העבצהה יקתפ תריפסב הרקש "סנ"ל תודוה היצילאג

 ,םידוהיה תופיסאל םינוירב ועירפה ןילוובש קצול--הנבור

 עצפנ דמעומהו םיטועימה שוגב םדמעומ ידי-לע ונגרואש
 .השק

 הז רוזיאב "שוג"ה לש ונוחצנו ,רוריטה םג ליעוה אלשכ

 דע ,ךכ ידכ דע םיסג ויהש ,םיפויזב ושמתשה ,חוטב הארנ

 .ןרשאל היה לוכי אל ,תוריחבה תא קדב רשא ,טפשמה-תיבש

 דמעומהו ,םיטועימה שוג חצינ תושדחה תוריחבבו ,ולטוב ןה

 רזופ רשא םייסב עיפוהל הכז אל ךא ,אוה ףא רחבנ ידוהיה

 -נאמ דוע וירחא ררג הז טאדנאמ .הלשממה ידי-לע םייתניב

 םהיגיהנממ רלזייא ר"ד רחבנו ,תיצראה המישרה ןמ טאד
 .היצילאג ינויצ לש םיריעצה

 ,ולוכ םיטועימה שוג םעפה הכז םהבש ,תולוקה רפסימ

 תא ודיספה םידוהיה םלוא .1922 תנשב לביקש הזמ לודג היה

 ינשב ,היסורולייבב הנושארה םעפב םהל ויהש ,םיטאדנאמה

 שוגש ,םיידוהיה תולוקה רפסימ .ץשומאז רוזיאבו ןילוו ירוזא

 לע הלשממה ץחל לשב דחוימב --דרי ,לביק םיטועימה

 תונותנה תורייעב םיתבה-ילעבו הכאלמה-ילעב ,םינוונחה

 ,םיחקיפ םישנא לש םהיבושיח ללגב םגו ,הלשממה ץחלל

 אל םש ,םוקמ לכמו ,דבלב הנגפה םשל םמצע ןכסל וצר אלש

 קר .הלשממה דעב ועיבצה ,ידוהי רחביי יכ הווקת התיה
 הכאלמה-ילעב תופרטצה תובקעב שדח טאדנאמ שבכנ הנליווב

 .םייממעה ןמ ושרפש

 ןטקומ רפסימב םייסל הרזח תימואלה הצעומה לש העיסה

 רוזיפ ברע הל ופסונ םיינש דועו) העבש --םיטאדנאמ לש

 הב .1922-ב השכרש םיטאדנאמה תיצחמכ -- טאניסלו (םייסה

 תיברעמהו תיחרזמה היצילאגב םיטאדנאמה רפסימ דרי העשב

 היה השק היצילאג ינויצל .טאנסב דחאלו םייסב הששל

 רשא ,ידוהיה גוחב תיניינע היציזופוא לש דמעמ םע םילשהל

 תוינידמשכ ,ינשה םייסה יהלשב .ולש ר"ויל םיובנירג תא רחב

 .תוגיצנה שארב דמע טאלגטרהו הלפמ הלחנ תורשפתהה

 ףא-לע ,לטראב תלשממ דגנ קבאמב חותפל ועבת םה
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 תא ומישאה םה .םידוהיה יפלכ תרהצומה תיבויחה ותוינידמ

 אל 1926 יאמ תכיפהב םיחצנמה יכ ןיבמ וניאש ,ךכב בורה

 לש םתוינידמ אלא הנניא בורה תוינידמשו דמעמ וקיזחי

 -ובשחב ועט יכ תעדל וחכונשמ התנתשה וז םתדמע .םידבע

 םיברקתמ וליחתה תוינידמב יתואיצמ שוח ילעבכ .םהיתונ

 החילצה אל וזש יפ-לע-ףא ,תטלשה הגלפמה לא רתויו רתוי

 רשא ,תידוהיה תוגיצנב בורה .טנמאלראפב בור הל שוכרל

 -גמהו תונווכה ןמ תכלוהו תקחרתמ תטלשה הגלפמה יכ האר

 ותרוקיב תא ףירחה ,ןהילע הזירכהש ,םידוהיה תבוטל תומ

 תוילכלכ תויעבב דחוימב ,תידוהיהו תיללכה התוינידמ דגנ

 ,הלש ביצקתהו הלשממה דגנ עיבצהל ליחתהו תויסנאניפו

 תומגמה דגנ םקבאמב ודכלתהש ןימיבו לאמשב וכמותב

 .טנמאלראפב התגלפמו הלשממה לש תויטארקומד-יטנאה

 ,תוברקתהל ףיטהל היצילאגמ העיסה הליחתה התע אקווד

 ףסונ .הלשממה ירבח םע תוחישב עונכישו תונלדתש יצמאמל

 ךושמל םיצמאמב וחתפו "גוח"ה ןמ השירפב ומייא ךכ-לע

 .תימואלה הצעומה תעיסב רשא "םיטסילאירה" תא םדיצל

 ידוהיייטנא וק

 קבאמ תא להינ ,יקסינשאד קיתווה .ס.פ.פ גיהנמ ,םייסה שאר

 ותוכמסב ץצקל היצמאמב הכישמהש ,הלשממה דגנ םייסה

 קר ףסאתמ היה טנמאלראפה .הלש-היתויוכמס תא ביחרהלו

 ,ביצקתב הנושארבו-שארב ןד אוה וב רשא ,הנשב דחא בשומל

 תיתקיחת המזויה .הקיחת תולאש ררועל ןמזה ול קיפסה אלו

 איה בשומל בשומ ןיב הקספהב .הלשממה ידיל הלוכ הרבע

 ,םיניינעה תא הנוצרכ הרידסמו תוארוהו תודוקפ האיצומ התיה

 םרידסהל הלש-התניחבמ היה בטומש וא יוחיד ולבס אלש

 -תשהל המגמה רתויו רתוי הטלבתה ,םייסה תופקתשהב אלש

 וקסעש םיקוח ךותב ,םידוהיב םיעגופה םיפיעס לוטיבמ טמ

 -רוצל הלשממה הרכנתה ,וכלהו ולדגש םיביצקתב םנוקיתכ

 תכלוהו הפירחמה תרוקיבל התעש אלו םידוהיה לש םהיכ

 ילכלכ לושינל המגמה הרבג ."ידוהיה גוחה' יגיצנ דצמ

 םידוהיה לש ילכלכה םייוכיד רבדב תונויער .יסנאניפ לוצינו

 םהל תונקל ולחה תימואלה היטארקומדה לש רצויה תיבמ

 .יאמ תכיפה יגיהנמ ברקב התיבש רתויו רתוי

 -ילהתה תטאהל קבאמב תלעות םושמ היה ןכ-יפ-לע"ףאו

 רשא ,םידוהיה דצמ תושירד ולא יא תמשגהל ףאו וללה םיכ

 .תשדוחמה ןילופ לש תונושארה היתונש ןמל ,ןנעמל ומחלנ

 הרכוה רפסה תולילגב םגו תיפוס הלסוח "םירזה" תלאש

 םירעל ורבע רשא םידוהי םתוא לש תינלופה םתוחרזא

 "תודמעמ"ב ותעשב ומשרנ אלו ,ןילופל וחפסנש תורייעלו

 הכיפהמה ימיב םהיתודועת םהל ודבאש וא םהירוגמ תומוקמב

 לודגה דסחב ראפתה ,יקסבוקדאלקס ,םינפה-רש .תומחלמהו

 ונהנש םידוהיה רפסימב ,גוהנכ ,םיזגהו םידוהיה םע השעש

 תוליהקה לש יקוחה ןבצמ תדחאה המייתסנ .הז "ודסח"מ

 האצוה אל תיחרזמה היצילאג ףאו ,ןילופ יבחרב תוידוהיה

 ,זלב ידיסחו םיללובתמה לש םתודגנתה ףרח הז ללכמ

 הדיחאה תוליהקה תקוח יפל .הלשממל םתונמאנב ונייטצהש

 ראשוה ;דבלב םירבג לש םלוא ,תויטארקומד תוריחב וגהנוה

 "השכ הלהנה ירבח תונמל הלשממה לש התוכז רבדב ףיעסה

 הצעומ תמקה לע ףיעסה םגו ,ןוכנל תאז אצמת הלשממ

 השרד תידוהיה תוגיצנה .ופקותב ראשנ תוליהקה לש הנוילע

 108 םיובנירג קחצו

 תאו הלשממה םעטמ םייונימה רבדב ףיעסה תקיחמ תא
 .התנענ אלו --הנוילעה הצעומה רבדב ףיעסה תלעפה

 תויוכז לש הלבגהה לסחתהל הדמע היפלש ,הקוח הנכוה

 ענמ םייסה רוזיפ םלוא .דובעישה ימימ וראשנ רשא ,םידוהיה

 .ןוידה דעב

 ישילשה "םייס"ה ףוס

 םוימ ישילשה ובשומב רבג הלשממהו "םייס"ה ןיב קבאמה

 תובישיה םלואב ועיפוה דחא ריהב םויבש ,ךכ ידיל עיגה .םויל

 קלאשראמה .םתנווכ המ עדי אל שיא .בר רפסימב םיניצק

 םיניצקה םיהוש דוע-לכ הבישיה תא חותפל בריס יקסנישאד

 -ליפ ןיבל וניב ולהנתהש ,תורעוס תוחיש לע ורפיס .ןיינבב

 -צעל קבאמלו תיטסילאיצוסה הגלפמל םירבחה ינש ,יקסדוס

 םיניצקהו ,תוא ןתינ וז תושגנתה לש הפוסב .ןילופ תואמ

 .רבד היה אל וליאכ ,םייסה תא ובזע

 רחאל .םירופס םייסה לש וימיש ,היה רורב םוי ותואמ

 בור הלשממל וחיטבהש תוריחבה תקוחב םייוניש ולבקתנש

 דוסיה תקוח תא ןוחבל היה ודיקפתמ רשא ,יעיברה םייסב

 .םייסה רזופ -- ןנוכמה םייסה ימימ

 .קבאמה םייסכ ןילופ לש הירוטסיהל סנכנ ישילשה םייסה

 ימואלה הרוביגכ יקסדוסליפ תא ריתכה ותעשבש ,יקסנישאד

 ןילופ התוא וידימ ליצהל חילצה אל ,ןילופ לש הלאוגו

 םוהתה תא הקימעה ותמחלמ .ומעט תא ןורחאה הז הניששמ

 -ימלתו וירבח ןיבו ,לאוגכ ומצע הארש ,שיאה ןיב העלגתנש
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 ובזכאתהשכ .הירחאלו ,הכיפהה ימיל דע וירחא וכלהש ויד

 ותנומא רשא ,ץירע לש תוירזכאב םעינכה ,וב ודרמו ונממ

 הילגרל הרועפה םוהתה תא תוארמ ויניע תרוונסמ ומצעב

 .ןילופ לש

 תוריחבה ויה ,1930 תנשב וכרענש ,יעיברה םייסל תוריחבה

 -ממהש תונושארה תוריחבהו ןילופב תונורחאה תויטארקומדה
 המרועה תולובחת לכב השמתשהב ,הנוצרכ ןתוא הנגריא הלש

 .היתומישרל ןוחצנ תלחנה םשל היפכהו ףויזה ,המרימהו

 םיגלפמ היצילאג ינויצ

 םינורחאה וימיב ללותשהש קבאמה תא קיספה םייסה רוזיפ

 בצייתה השארבש ,תיאצילאגה העיסה .ידוהיה גוחה ברקב

 תא המצעל העבת ,ןוהט רייד --ךייר ר"ד לש ותומ רחא

 ךרדב תכלל שיו הביזכה קבאמה תוינידמש ןוויכמ ,תושארה

 תועיספו תונלדתש לש ךרד -- רתוי תיטסילאיר ,רתוי הנותמ

 תבייחמה תינלופה תויתכלממה ןורקעל תונמאנ ךות תונטק

 תעיס לש התודחאב .םירחא םיימואל םיטועיממ תוקחרתה

 ופייע העיסה ירבחש ,שגרוה .םיעיקב וארנ תימואלה הצעומה

 -דתשה לש תוחונמה-ימיל םיעגעגתמו קבאמה תוינידמ חתממ
 תונפל היה ןכומ םיובנירג .םהינימל םיטילשל הברקהו תונל

 .וידגנתמ יצמאמל ץק םש םייסה רוזיפ םלוא ,ומוקמ תא

 תוינידמב ךישמהל היה ענמנה ןמ תושדחה תוריחבב
 "הדנוא" .םיטסינומוקה וטלש היסורולייבבו ןילווב .תמדוקה

 ,הגיהנמ .םידוהיה תרזעב ןוחצנל םייוכיס םוש התאר אל

 םע תירבל הקדצה האור וניאש ,יולגב רמא ,יקציוול ר"'ד

 ,"ולש םידוהיה"שכ ,רבעשל יסורה שוביכה חטשב םידוהיה

 םע רשק לכמ םיקחרתמ ,תיחרזמה היצילאג ידוהי רמולכ

 יזכרמה ינויצה דעווה .םינלופה לא םיברקתמו םיניארקואה

 םינויצה םע ןתמו-אשמב חתפו ינויצ שוג םיקהל טילחה

 תמקה רבדב םכסה גשוהש ,היה המדנ.תיחרזמה היצילאגב

 בכרה תעיבק לש הלאשה קר הרתונו ,תפתושמ המישר

 ישנא םע שגפיהל רהימ אל בובלב יזכרמה דעווה .םידמעומה

 יחילשל עצוהשמ .תומישרה תשגה םויב קר עיפוהו השראו

 ועידוה םה ,תפתושמה תיצראה המישרה תא ךורעל בובל

 המישרה לע ןודל םה םינוכנ םלוא ,םתמישר תא ושיגה רבכ יכ

 הז ןיאש בישה םיובנירג .הרשפ אצמית ילוא ;תפתושמה

 .םינוידל ןמז רתונ אל ףאו ,רבכ השגוה םתמישרש ןוויכ ,יאדכ

 ןפ ,ותמישר תעיבקב זרדזהל ךירצ השראווב יזכרמה דעווה
 .השגהה דעומ תא רחאי

 םיובנגירג תמישר דגנ הלשממה

 החטבש ,תיאצילאגה : תוינויצ תומישר יתש אופיא ושגוה

 .םיובנרג דמע השארב רשא תינויצהו ,הלשממה תוסחב

 לוכה השעת יכ ,הל םיברוקמה םידוהיל העידוה הלשממה

 היה אל בוש תויצראה תומישרל .רחביי אל םיובנירגש ידכ

 תומישרה יתשמ תחא אל ףא יכ היה רורב ןכש ,ךרע לכ
 .תוריחב ירוזא השישב םיטאדנאמ השישל עיגת

 תא תמאב התשע איה :התחטבה תא המייק הלשממה

 רהזוה "טנייה" ןותעה .םיובנירגל הסובת ליחנהל ידכ לוכה

 תבוטל והשלכ רחא רמאמ וא םיובנירג לש רמאמ סיפדי םאש

 .ומוקמב עיפויש רחא ןותע לכ וא אוה רגסיי זא-יכ ,ותמישר

 תומישר תבוטל תופיסא ךרעיהל ודמע םהב רשא ,תומלואה לכ
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 תחא הפיסאל .וז הרטמל םימיאתמ-יתלבכ וזרכוה ,םיובנירג
 .הצצופל הנווכב םינלופ םינוירב וסנכנ רצחב המייקתנש

 הפסאה תליענ לעו תוטלחהה לע זירכהלו םכחתהל היה ךירצ

 םיעצמאה לכ ףא-לע .שחרתמה תא םינוירבה וניבה םרטב

 םקלחב ולפנש ,הלאמ לודג תולוק רפסימ םיובנירג לביק וללה

 ר''ד רחבנ 'זדולב .םירחוסהו ,"הדוגא"ה גיצנ ,ןיול ברה לש

 יקסדוגיו ,קוטסילאיבב ןייטשברפ .םינמרגה תרזעב טאלבנזור
 תומישרה ןיבמ שיא רחבנ אל ןיול ברל טרפ .ולשכנ הנליווב

 הסובתה .רבעשל יסורה שוביכה רוזא לכב תוביריה תוידוהיה
 שוביכה חטשב תינויצה המישרהש יפדלע-ףא ,המלש התיה

 ונתיגש תולוקה ןמ םיזוחא 39.1-ב התכז רבעשל יסורה

 29-ב םירחוסהו הדוגאה תמישר ולאו ,תוידוהיה תומישרל
 -תב התכז תיאצילאגה המישרה .דבלב םיזוחא 10-ב דנובהו

 םסריפ תוריחבה רחאל .םיטאדנאמ העבראב הלשממה תכימ
 התעמ םה-םה היצילאג ינויצ יכ ,רמאנ הבש ,תרגיא םיובנירג
 .תידוהיה תוינידמל םיארחאה

 תינויצה תורדתסהב תורומת

 ןויושל קבאמה ךשמהב הלגדש תינויצה המישרה תסובת

 קר אל הנפימכ השמיש ימואל טועימ לש תויוכזלו אלמ
 םידוהיה לש םיירוביצה םהייחב אלא תידוהיה הקיטילופב

 ינפב דומעל ןתינש ,הנומאה התחפו תופייעה הרבג .ללכב

 הנפ רשא ,יקסדוסליפ הנחמ לש ודוסיב הלשממה לש רוריטה

 יטסילאיצוסה לאמשה לש ונויסנ תא אכידש רחאל הנימי

 יוכיד .הלשממה דגנ ירמ תעונת ררועל םירכיאה יגיצנו

 יגיהנמ תא ליפשהל הפיאש ךות הכופש המיחב עצוב הז

 ךכ ידכ דע םעינכהלו םחור תא רובשל ,םעה יניעב העונתה

 .םינומה םהירחא ךושמל םדיב דוע היהי אלש

 ,תילאמשה -- םירכיאה תוגלפמ לשו .ס.פ.פ לש םיגיהנמה

 סוטיו םשארבו ,תיברעמה היצילאג לש הנותמהו "הינלווזיו"

 התיה םשל םכרד .קסירב תדוצמל ואבוהו דחא םוי ורצענ --

 לש קיתווה גיהנמב וללעתה דחוימב .תונויזבו םירוסיי הפוצר

 ישעמו םייוניעה .ןמרביל ידוהיה ,תיטסילאיצוסה העונתה

 ,וררחוש םלוכ : גרוהל אצוה אל שיא ךא ,אלכב וכשמנ יוזיבה
 הנכס דוע ןיא יכ ,ורבד ישועו יקסדוסליפל ררבתנ רשאכ

 וצלחנ תוחפ דועו םתאירקל ועמשנ אל םינומהה .םהמ היופצ

 -נאו אוהו םהיתוגלפמלו םהל ףרוע הנפ יקסדוסליפ .םתנגהל

 תומשה ילעב םיליצאה לא הנושארו-שארב וברקתה ויש

 ,רפסה ילבחב תולודגה תוזוחאהו םילצלצמה םיירוטסיהה
 חוכיווב .םינלופ םיבשייתמ ןיב ןתצקימ תקולחב לחוהש

 יקסדוסליפ לש ויתונויער יאטבמ יפב ורמאנ רוביצבו תונותעב

 ךרוצ היהי אל ןעמל ושענ םישעמה :תועמשמ יבר םירבד
 .ולעפוה אל םה ןכאו השראו תובוחרב םיחתות ליעפהל

 תבחרומה תונכוסה

 הניה ,םייסב בור המצעל השבכש הלשממהש ,וניבה םידוהיה

 םהיגיהנמב העגפ אל םאו ,הנוטלש לע רומשל ידכ לוכל הנכומ

 ,תוריחבב םתסובתב הקפתסהו ,םלגד ולפיק אלש ,םיינויצה

 ךרוצ התאר אלו םחוכב הלזליזש םושמ ,תאז התשע ירה

 העונתה לש הז קלחש הלשממל היה עודי .םהמע רימחהל
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 תוינידמב ךישמהל הסינ ףאו ,ומעט תא הניש אל תינויצה

 קבאמה תדבוע הנממ המלענ אל םג םלוא ,ולש קבאמה

 הללכב תימלועה תינויצה העונתב להנמ קלח ותואש ,ימינפה

 .טרפב ןילופבש וזו

 וירבחו סיידנרב לע ןיקשיסואו ןמצייו לש םנוחצנ הלע רקויב

 הווקתב המקוה רשא ,דוסיה ןרקו ימואלה ןוהה תפדעהל רשקב

 םישורד ויהש ש"יל ינוילימ תא רצק ןמז ךות התועצמאב זכרל

 -נרב תצובק .לארשי-ץרא ןיינבל ףועמ תלעב תינכות ןומימל

 וללה .הקירמא ידוהי ןיב ןוהה ילעב יגוחל הבורק התיה סייד

 וירבחש ,ינקירמאה ידוהיה דעווה ביבס םלוככ-םבור וזכרתה

 הנושארה םלועה תמחלמ ימיב דוע םקוהש ,טניו'גה שארב ודמע

 תשגהב ךישמה אוהו .הב ועגפנש םידוהיל רוזעל הרטמב

 ןוגכ תושדחה תונידמב דוחייב ,המחלמה רחאל ףא ותרזע

 ססבלו םקשל התיה טניו'גה תמגמ .ב"ויכו הינמור ,אטיל ,ןילופ

 תינומה האיצי עונמל ידכ ,וללה תונידמב םידוהיה ייח תא

 .רשופ וא שידא היה תונויצה יפלכ טניו'גה ישנא לש םסחי .ןהמ

 תובקעב ,לארשי-ץראב תובשייתההש ,ונימאה אל םוקמ-לכמ

 ורקיעמ תונשל ידכ ןהב היהיש ,תואצות איבת רופלב תרהצה

 .םיידוהיה םינומהה בצמ תא

 ןיינב תלועפב םפותיש רבדב םהמע ןתמו-אשמב חתפ ןמצייו

 תונויצה תרות תא םילבקמ םניאש ,"םינויצ-יתלב" רותב ץראה

 תא ביחרהל עיצה אוה .תינויצה תורדתסהה תורמ תא אל ףאו

 לעב ינויצ-יתלב ףוגכ םתופרטצה ידי-לע תינויצה תורדתסהה

 ץראה ןיינב תולועפב תונויצה תורדתסהל תווש תובוחו תויוכז

 .ןתבחרהל שורדה ןוממה סויגבו

 ןמצייו ת"גכות ביבס ןילופב אתגולפה

 קרו תינויצה תורדתסהה ברקב תודגנתה הררוע וז תינכות
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 -ובק ןיב םכסהה םתחנ ,1929 תנשב ,ךיריצב יגויצה סרגנוקב

 תמקה רבדב תינויצה תורדתסהה ןיבל תוינויצ-יתלב תוצ

 קלחה יגיצנו סרגנוקה יגיצנמ תבכרומ הצעומ ,ףתושמ ףוג

 שמיש הז םכסה יפל .עובק היה אל םרפסמש ,ינויצ-יתלבה

 .תבחרומה תונכוסה לש האישנכ םג תינויצה תורדתסהה אישנ

 וירחא ררג אוה ןילופב .םינש ךשמנש קבאמ ירחא םתחנ םכסהה

 ןמצייו תינכות ירחא ךשמנ הבש בורה .תינויצה העונתב גוליפ

 דוע ורסחי אלו דוסיה ןרק תוסנכה תא לידגת איהש ונימאהב

 הארקש העיסל ןגראתה טועימה .הבחר ןיינב תלועפל םיעצמא

 תורחא תונידמב םירבח םע דחי המיקהו "רמשמה לע" המצעל

 קבאמ הלהינש ,תילקידארה העיסה ,סרגנוקב השדח העיס

 תונכסה לע העיבצה ,תבחרומהת ידוהיה תונכוסה דגנ ינשקע

 דגנ העירתהו תונויצה לש יממעה היפוא יבגל הב תוכורכה

 תשחהל םורגת םשגתת אל םאש ,תינכות התואב הילשאה

 .העונתה לש העפשהה חוכ

 לש ותונרשפ דגנ קבאמה םג ףסונ ,ךלהו קימעהש ,הז קבאמל

 תויוכז תא םצמצל הליחתהש ,תיטירבה הלשממל סחיב ןמצייו

 -ירבל רסמנ רשא ,טאדנאמב ועבקנש יפכ ,תידוהיה תונכוסה

 ךכ-רחאו םימואלה-רבחב רשואו םולשה תדיעו ידיב הינט

 ."רבח"ב הרבח התיה אלש ,ב"הרא ידי-לע םג

 "תונבל תע"ו יקסבארג תיילע

 תלשממ לש לושינה תוינידמ תובקעב ןילופמ הילעה רובג לע

 תונגרובה תיילעל הבורב הכפהנש ,יקסבארג באלסידאלו

 תינויצה תורדתסהב המק ,תיצולח הראשנ הקלחב קרו הריעזה

 הכימתו ןיינבה תלועפ תבחרה השרדש ,"תונבל תע" תעיס

 תובשייתהה ןובשח לע תינוריעה תובשייתהב ,ינוניבה דמעמב

 םלוא .וכלהו ופירחה תועיסה יתש ןיב םידוגינה .תיצולחה

 (ר"וי) הטיוול .ל (5) ןירגנרוק .פ ר"ד 64) ,סלרב םייח (1) :לאמשל זימימ ,הלהנהה ירבח .1921 תלחתהב ,השראווב י"אה דרשמה
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 1929 ,השראווב םיובנירג קחצי

 תויוכזלו אלמ ןויוושל קבאמה תוינידמב ןיידע ועגפ אל םה

 ןיידע ןילופב תינויצה תורדתסהה התיה ולא תולאשב .תוימואל

 .תדחואמ

 םינויצה לא "תונבל תע" לש התוברקתה האיבה טאל-טאל

 םג היתובקעב ,לארשי-ץראו תונויצה תולאשב היצילאג לש

 ,תיצראה תוינידמה יניינעב תאזה הצובקה לש התוקחרתה

 םשור התשע יקסבארג תלשממ םע (תורשפתה) "הדוגוא"ה

 תויגידמ לע השק תרוקיב חותמל ולחה םהו היגיהנמ לע בר

 לא רתוי םתוטנב תימואלה הצעומהו יזכרמה ינויצה דעווה

 .היצילאגב תונויצה יגיהנמ ופיטה הלש תוינידמ התוא

 ןילופמ הילעה העיגה תע ,1925 תנשב תיעיבשה הדיעווב

 -סהה תלהנהו "תונבל תע" תעיס לש התעפשה הרבג ,האישל

 .הידיל הרבע תינויצה תורדת

 תוינידמ רישכמ--הנוילעה הצעומה

 *הדוגוא "ה

 לשו ןילופב תינויצה תורדתסהב ימינפ גוליפ לש וז הפוקתב

 תוינויצה תויורדתסהה שולש ודחאתה "תונבל תע" תיילע

 -ילאג לשו ןאנזופו רפסה תילילג לש ,תיאסרגנוקה ןילופ לש)

 -וילע הצעומ הרחבנ .(תיליע היזלשו תיברעמהו תיחרזמה היצ

 -ויצה תוינידמה : תויורדתסהל םיפתושמה םיניינעב הנדש ,הנ

 .ןילופב תיללכה תויגידמה ןכו ,סרגנוקב רקיעב ,תיללכה תינ

 בובל לש םייזכרמה םידעווה הב וטלשש ,הצעומה לש הדיקפת

 אלא ןמצייו לש ותוינידמב ךומתל קר אל ורקיעמ היה ,בוקארקו

 -אשמה ימיב .אפוג ןילופב ןוהטו ךייר לש םתוינידמב דוחייב

 הצעומב ושמתשה יקסבארג באלסידאלו תלשממ םע ןתמו

 יגיצנ .ותרכש םכסהה תאו םהיתולועפ תא רשאל ידכ הנוילעה

 לע בכרומ היהש ,תינויצה תורדתסהה לש יזכרמה דעווה

 תינויצה תוינידמה יניינעבש ןמזה לכ ונעט "תונבל תע" תרהט

 הנהו ,"רמשמה לע" העיסה תדמע לע םיקלוח םניא ןילופב

 םכסהה תא הרשיא הנוילעה הצעומהש ,ררבתה רבד-לש-ופוסב

 ןילופ ידוהי תוגיצנ םשב הרהצהה תאו םיפיעסה ב"י ןיב

 יתכלממה וקל תונמאנ החיטבהש הרהצה ,הלשממה שאר ינזואב

 ידכ ףיסוהל שי ,םימי םתואב ינלופה םעה ידיב עבטוהש יפכ)

 -ןידב הרכזוה אל וז הפסוהש ,ןבומ .(ורושאל ןבוי רבדהש

 .ידוהיה "ולוק"ל רסמנ רשא ןובשחו

 היה אל ,"תורשפתה"ה הביזכה המ דע ררבתה רשאכ םג

 -ילאג ינויצ ירחא ררגיהל ףיסוהו תגסל לגוסמ יזכרמה דעווה

 תורדתסהה תגהנהש ,ןמזה ןמ ויתועדוהל שחכתה אוה .היצ

 קבאמה יניינעב תועד-יקוליח ןיאש רומאל ,וידיל הרבע תינויצה

 תלשממ םע תורשפתהה תיילשא .םדוקה יזכרמה דעווה ולהינש

 תע" תעיס לש תומדוקה ויתועד תא התחד יקסבארג םיחאה

 הדעונ הלשממה לש תיסנניפה התוינידמש יפ-לע-ףא ,"תונבל
 רמייתה שדחה יזכרמה דעווהש ינוניב דמעמ ותוא לש ולושינל

 תידוהיה תונכוסה תבחרה רבדב ןמצייו תעצהב וכמותב ואטבל

 -קחה תובשייתהה לע תינוריעה תובשייתהה תפדעה ועבותבו

 יזכרמה דעווה ישאר .תיצולחו תדבוע הבורב התיהש תיאל

 ,ךכ ידכ דע תכל וקיחרה ,בילטוג ר"'דו ,הטיוול ןואיל ,שדחה

 םנגריאש ינוניבה דמעמה ישנא לש הצובק התואמ ומלעתהש

 ,ץינ'זוקו הנולבאימ "םיקידצה" -- וידיסחמו ,יקציבוכו'ז לאומש

 .םידיסח-רפכ תאו לאידגמ תא ומיקהו תובשייתהל וכלהש

 ידיסחל םיבורק ויהש ,םידרחה יגוח לא ףא הרדח וז העונת

 רשא הצובק הנגרוא ןרוקנטשיג לש ויצמאמבו ,הדוגאלו רוג

 וללה ואצמ םהיתולועפל דודיע ."קרב-ינב" הבשומה תא המיקה

 קבאמב דבתסה יזכרמה דעווה ."רמשמה לע" תעיס ברקב אקווד

 אוה שמתשמ יכ ,המשאהב אצי ודגנ רשא ,הדובעה הנחמ םע
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 םיילאיצוס םייוסינ תכירע ךרוצל הבר הדימב תובשייתהב

 הרטמה ןמ םיבשייתמה תעד תא םיחיסמו התוא םירקיימה

 .וז הרטמב םילבחמ ךכבו תירקיעה תינויצה

 תובשליתהת ,לשראמ-גרובראו תצובק

 ןמצייו ידגנתמו מ"הירבב

 ,תירבה-תוצראמ תלוכי ילעב תצובק םע ןתמו-אשמ ידכ-ךות

 : רבשמ ץרפ ,גרובראו סכילפו לאשראמ ד"ועה ודמע םשארבש

 תובשייתה רבדב ןויערל וספתנ טניו'גה תלהנה התיאו וז הצובק

 תויאלקח תובשומ תומיק ויה םהבש תומוקמב ,מ"הירבב תידוהי

 תפוקתב .םירק לש הנופצבו ןושארה יאלוקינ ימימ תוידוהי

 וללוחתה הבש הפוקת ,םיחרזאה תמחלמו יאבצה םזינומוקה

 -והיה וששורתה ,בשומה םוחת לש ימורדה קלחב םימד תוערפ

 רחסמב ךישמהל םהילע רסאנ .םהיתוסנרפ תורוקמ ומתסנו םיד

 יפב .ללכב םויקה תוכז םהמ הללשנ טעמכו הכאלמבו ריעזה

 ,תוכז לכ יללושמ רמולכ ,"יצנשיל" וארקנ םה םיטילשה

 ךותב םבולישל םכרדו םבצמל הפורת ואצמ אל תונוטלשהו

 הישעתה תוחתפתה הלחה םרט העש התוא .שדחה רטשמה

 התע התיה תחא ךרד קר .םידוהי ינומה ןכמ-רחאל העלב רשא

 .תורייעהו םירעה דיל םיריעז םיקשמ תמקה ,םהינפל החותפ

 -יקשמב הדובעל ורסמתהו וז תורשפאב וזחאנ תורייעה ידוהי

 .הביבסה תורייעב בוט קוש האצמ םתרצותש ,םה

 -והיה תא בשייל העצה התלעוה הז חלצומ ןויסנמ האצותכ

 .לודגה וקלחב םמוש היהש ,ינופצה הקלחב דחוימבו םירקב םיד

 לדוהי ןוה לש תופתתשהל ףאו וז העצהל המיכסה הלשממה

 -הש ,האצמ גרובראו- לאשראמ תצובק םג .השומימב ב"הראמ

 תילכלכה היעבה ןורתפל הבורמ הדימב רוזעל הייושע וז העצ

 רוקמ םתסנ רשא ,םהמ בר קלח בולישלו מ"הירב ידוהי לש

 תונוטלשה יגיצנ םע ןתמו-אשמכ .שדחה רטשמב םתסנרפ

 -אשמב ומכ תויטילופו תוינויער תולאש ונודנ אל םיטייבוסה

 ןמז ךותו ,תימלועה תינויצה תורדתסההו ןמצייו םע ןתמו

 116 םיוכנירג קחצי

 ינוילימ השימח ךסב שורדה ןוהה סייוג ףאו םכסה גשוה רצק

 .טניו ."ורגאה-לעפמב הכימתל תדחוימ הרבח המקוה .םיראלוד

 תידוהי הקילבופר תמקה לע רבדל וליחתה הלוגה תוצופתב

 .םירקב

 קבאמ וילע ופכ .ןמצייו לש ויתווקת תא הסרה וז תוחתפתה

 ץראכ לארשי-ץרא לע קבאמ ,ונממ ענמיהל הצרש ,יגולואידיא

 ב'הראב םינויצה .ידוהי ימואל תיב םיקהל ןתינ הבש הדיחי

 םירק לעפמ דגנ המחלמב וחתפ זייו ןפיטס לש ותושארב

 ןתמו-אשמב ךישמהל ריחמ לכב הצרש ,ןמצייו .וב םיכמותהו

 הררוע ותוגייתסהו זייו ןפיטס וב לחהש קבאמה ןמ גייתסה

 ."רמשמה לע" ברקבו סרגנוקבש היציזופואה תורושב תואחמ

 תבחרה תינכותב הלבח השעמ ולא תואחמב ואר םינומהה םלוא

 תבחרהל שורדה ןוהה סויגל הדיחי ךרדכ ןמצייו לש תונכוסה
 -פמה ,היציזופואה יגיהנמל ףרוע םבורב ונפ םה .ץראה ןיינב

 -ראמ השעמה ישנאו תלוכיה ילעב תופרטצהל ,לוכיבכ םיעיר

 תדמעהלו םיטסילאיצוסה םייוסינה לוסיחל ופיצ םהמש ,ב"ה

 ישוקב .אירב יקשמ סיסב לע תינוריעהו תיאלקחה תובשייתהה

 םיטאדנאמה תא םדיב םייקל יקסבשילדופו םיובנירג וחילצה קר

 .14-ה ינויצה סרגנוקל םהלש

 תיעיברה הילעה רבשמ תובקעב

 ויתובקעב איבה 1925 תנשמ תינומהה הילעה תטילקב רבשמה

 לקוה הבש ,ןילופל םישאוימו םיבזכואמ םישנא יפלא לש הדירי

 -ממ ןוניכו יקסדוסליפ תכיפה ןוחצנ םע םידוהיה בצמ תצקמב

 תורדתסהה לש הנוילעה הצעומה .הנושארה לטראב תלש

 ר'"'ויל סלגטראה רחבנ "ידוהיה ולוק"ב .סנכתהל הלדח תינויצה

 דוסימ היציזופואה לש הנרק התלע .רטפתהש ךייר לש ומוקמב

 דעווה לע תמעזנה תרוקיבבש קדצה ררבתנ ןכש ,"רמשמה לע"
 ."תונבל תע" יגיהנמ וטלש ובש יזכרמה

 1924 ,הפי בייל עצמאב .הנדורג ,י'ריעצה רמושה'" תורדתסה
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 הנגראתה .תינויצה תורדתסהה לש הדוחיאל תופיאשה ורבג

 ,"טנייה" ךרוע בצייתה השארבש ,םייתגלפמ-יתלב לש הצובק

 ץראב בושיהו תונויצה לש ינידמה םבצמ .גרבדלוג םהרבא

 ןויסנ תפידה םשל תוחוכה תא דכלל היה ךירצו ךלהו רימחה

 תלשממ דצמ םעפה השענש ,םהיתויוכז תא םצמצל שדוחמ

 -תה מ"הירבב ינקירמאה ידוהיה דעווהו טניו'גה .רוביילה

 תא וקיספהו מ"הירבב תוינכותה יבגל םהיתווקתמ ובזכא
 השטינ םירק תינכותו םימיה וכרא אל .טניו'ג-ורגאה תולועפ

 םייוכיסה ורפתשנ .םש םיראטטה דצמ תודגנתהה לשב לילכ

 תודגנתהה התפר ףאו ב"הראב םינויצד-אלה תוצובק םע םכסהל

 -ארה םינויצה תושירד תא לביק הלהש רחאל ,ןמצייו תעצהל

 תורדתסהה תויוכז תחטבה רבדב ןויצ ילעופ לשו םיילאקיד

 ועגפיי אלש ,חטבוה דחוימב .םינויצ-אלה םע תופתושה ךותב

 -נאמה יפיעסב ורשואש יפכ ,תינויצה תורדתסהה לש תויוכזה

 סרגנוקה ברע .תידוהי תונכוסכ הרכוה איה םהב רשא ,טאד

 דעו םקוהו םכסה ידיל תוביריה תועיסה יתש ועיגה 15זה

 תעיס .סרגנוקל תוריחבה תא להינש ,ףתושמ ינמז יזכרמ

 רתוי לודג תולוק רפסמל ולא תוריחבב התכז "רמשמה לע"

 סרגנוקב .םיטאדנאמ תוחפ הלביק ךא ,"תונבל תע" רשאמ

 וליאו םייללכה םינויצה תעיסל "תונבל תע" יריצ ופרטצה

 -ידארה םינויצה םע הלועפ ףתשל הפיסוה "רמשמה לע" תעיס
 .םיילאק

 ןילופ ינויצ תדיעוו ץראב םימדה תוערואמ

 תבחרומה תונכוסה תמקה תא רשיא ךיריצב 15-ה סרגנוקה
 הזוחה לע םידדצה ומתח יגיגח סקטב .היציזופואה תולוק דגנ

 דוע .דוחיאה םק תחלצומו הבוט העשב אל םלוא .ןונקתה לעו

 -אלה גיהנמ הלח תונכוסה תצעומ לש ןושארה בשומה ימיב

 תאז .וילוחמ דוע םק אלו ,לאשראמ סיאול ,הקירמאמ םינויצ

 תונכוסה תצעומו סרגנוקה יריצ ידיב קפיס היה אל :דועו

 תוערואמ לע תועידיה ועיגה הגהו םהיתבל בושל תבחרומה

 118 ןילופ תודהי לש תונורחאה םינשה םישימח

 יתפומה ידיב ונגרואש ,לארשי-ץראב ידוהיה בושיה דגנ םימדה

 -ראבבו ןורבח ידוהיב ךרענש חבטה לעו .ותעיסו ימלשוריה

 -קותה תא הנגהה הפדה םירחא תומוקמבו םילשוריב .היבוט

 ןוהה ירידאש ,העידיה לע םיברעה תבוגת ויה תוערפה .םיפ

 .תימלועה תינויצה תורדתסהה לא ופרטצה הקירמא ידוהי ןיב

 סויפל םיכרד תשפחמ הליחתהו הלהבנ תיטירבה הלשממה

 תצעומ אישנ ,גרובראו סכילפו ןמצייו לש םהיצמאמ .םיברעה

 -סאפ דרולה לש ןבלה רפסה םסרפתנ .והותב ולע ,תונכוסה
 .דליפ

 תורדתסהה לש תיעישתה הדיעווה המייקתה 1930 ראוניב

 "רמשמה לע" יגיצנ לש בור רחבנ םעפה .ןילופב תינויצה

 ןיידעש םיטסינויזיברהו םייולת-יתלבה יגיצנ ודמע ודיצלו

 םיריצה רפסמ .ןילופ לש תינויצה תורדתסהב העיסכ ופתתשה

 סמ ימלשמ םינויצ 20,000 לש רוביצ וגציי רשא ,4007ל עיגה
 רקיבש ,בולוקוס םוחנ ,תימלועה תינויצה הלהנהה שאר .רבח

 ."סרגנוקה תיצחמ" הדיעווה תא הניכ ,ןילופב העש התוא

 רפסה דגנ קבאמב ןמצייו ןימיל ןילופ ינויצ

 ןבלה

 תוערואמש ,ומואנב שיגדהו הדיעווה תא חתפ הטיוול ןואיל

 ,םינויצהו םידוהיה לע המיא וליטי אל לארשי-ץראב םימדה

 תונויצה בצמ לע הצריה בולוקוס .הצרא הילעב וכישמי םהו

 דועש" בושיה ישנא תרובג תא סנ לע הלעהו ץראב בושיהו

 תורענתהל ארק אוה ."הנומאו הרובג תרישל אשונ שמשת

 םייס וירבד תא .לוכה ףא לע ץראה ןיינב ךשמהלו שואיה ןמ

 שיגדה םיובנירג ,"ץראה תא תונבל איה הרובג" : האירקב

 ךרדב םשגתת תונויצהשו םתועט לע ודמע םינויצהש ומואנב

 לש םתיילע תויהל תבייח הילעה .דבלב ץראה ןיינבו םולשה
 .םישבוכו םינוב

 וחילצה אל ,הדיעווב ררתשהש דיחאה חורה-ךלה ףא-לע
 .ףתושמ יזכרמ דעו רוחבלו ןהיניב הרשפ ללכל עיגהל תועיסה

 םיובנירג קחצי :ונימיל ,1930 השראו ,בולוקוס םוחנ דובכל הביסמ
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 טאלבנזור .א ר"ד (4)

 . ןימיל לאמשמ .1937 השראו ,ןילופב תינויצה תיצראה הדיעווה
 םיובנירג קחצי (3) ,םיובניילק .מ ר"'ד (1) .
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 1929 טסוגואב 11 ,ךיריצ ,י"אל תידוהיה תונכוסל דסיימה בשומה לש החיתפה תבישי

 120 םיובנירג קחצי
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 לועב תאשל תוירחאה ינפמ עתרנ אל הדיעווב בורה םלוא
 ליבשב ועיגהש םישק םימיב ןילופב תינויצה תורדתסהה תלהנה

 -קיעה תוחנהה תקדיצב חכונ הב בורה רשא ,תינויצה העונתה
 ."רמשמה-לע" לש תויר

 תאירקל תונעיהל היה שדחה יזכרמה דעווה לש ןושארה ודעצ

 לש ודיצל דומעל ,ןמצייו האישנו ןודנולב תינויצה הלהנהה

 -דלו דליפסאפ לש ודוסימ ןבלה רפסה דגנ קבאמב ןורחאה הז

 תומסוחו תונויצל תונייוע ןה ויתוחנהש םושמ ולוטיב תא שור

 דעווה ר"ויל רחבנש םיובנירג .תומדקתהל ךרדה תא הינפל

 תויורדתסהה ישאר סוניכ ךרענ םש ,ןודנולל רגוש יזכרמה
 תושירדהו קבאמה ווק תא עובקל ידכ ,תויצראה תוינויצה
 .תונכוסה דצמ

 העיסה תשירפ תא הירחא הררג יזכרמה דעווה לש וז הטלחה

 לש םתעדל .תינויצה תורדתסהה ןמ ןילופב תיטסינויזיברה
 ןמצייו תלפהל רתויב הרשכ וז השק העש התיה םיטסינויזיברה

 וז העדל םיכסה אל יזכרמה דעווה .השדח הלהנה תריחבלו

 הפרטצנש ,םהלשמ תורדתסה ןילופב ומיקה םיטסינויזיברהו

 באזב הרחב רשא השדחה תינויצה תורדתסהל ןכמ-רחאל
 .הגיהנמל יקסניטובא'ז

 ןילופב תינויצה תורדתסהה לש הדמעמ קוויח

 רחא ןילופב תינויצה תורדתסהה תא הרשיא ןילופ תלשממ

 תורדתסהה הלעפ הלשממה תמקה תעב .םיבורמ םיסוסיה

 הומכ ,שוביכה תונוטלש דצמ ןתינש רושיא דוסי-לע תינויצה
 -ליפ ידיב תינויצה תורדתסהה יגיצנ תנמזה .תוגלפמה ראשכ

 התארנ תינמזה הלשממה תמקה רבדב תוצעיתהל יקסדוס
 רחאל ,וז תורדתסה לש היתולועפבו המויקב השעמל-הרכהכ

 םייסל ורחבנ הידמעומש ,תינמזה תימואלה הצעומה תמקה

 קזחתנ ,תדחואמה תידוהיה תוגיצנב טלחומ בור וויהו ןנוכמה

 -תושמ ויהש ,היתודסומ לכ לע תינויצה תורדתסהה לש הדמעמ

 דרשימה וז תוסחמ הנהנ דחוימב .הלוכ תינויצה העונתל םיפ
 ,הלוכ ןילופמ הילעה יניינע תא להינש ,יזכרמה ילארשי-ץראה

 ןגרוא אוה-ףא רשא ,יללכה ץולחה לש הרשכהה תולועפ תאו

 -סהה התסיכ וביצקת .ילארשי-ץראה דרשימב לאמשה ידיב

 -הנהה ידיל ותקזחה תא ריבעהל טלחוהש דע תינויצה תורדת

 .הילע יניינעל תדחוימ הקלחמ המיקהש ,ןודנולב תינויצה הל

 לארשי-ץראב יאבצה רטשמה לש תונושארה םינשב דוע
 הטיסרבינואה ידימלת וגתנ תואה תא ,ןילופמ הילעה הליחתה

 -ץראל הכרדב ןילופמ האצי םהמ הלודג הצובקו השראווב

 ןילופ תורייעב םג .ידוהיה םעה לש ימואלה תיבה לא ,לארשי

 הילעה רדסהל ןיתמהל ובא אלש ,הלוע רעונ תוצובק ומק

 תימלועה תינויצה הלהנהה יכ ףא ,םייטירבה תונוטלשה דצמ

 דמעמה ישנא .תנגרואמ-יתלב תינומה הילע ינפמ הריהזה

 תובשיתהו תועקרק תיינק םשל תודוגא תמקהב ולחה ינוניבה
 םישורדה םיעצמאה .תשורח"יתב תמקה םשלו לארשי-ץראב
 םיטילפה םרז .םירועישב םמלשל ובייחתהש ,םירבח ןיב ופסאנ

 תמחלמ הללותשה םהב רשא םירוזא ,היסור-םורדו הניארקואמ

 תא הברהב לידגה ,םידוהיב םימד תוערפ התוולתנש םיחרזאה

 ולביק תימואלה הצעומהו תינויצה תורדתסהה .םילועה רפסמ

 וראשיי אלש ,תונוטלשה ינפל וברעו םתוסח תחת םיטילפה תא

 יניינע ורדוסיש דע תוכחל ושרוה םיטילפה ,תושר אלל ןילופב
 .םהלש הריגהה וא הילעה

 1% ןילופ תודהי לש תונורחאה םינשה םישימח

 אלו ףגנ ינבאו םילושכמ הפוצר התיה םילועה לש םכרד

 תחלשמה הקינעה לארשי-ץראל תוזיו .םצפח זוחמל ועיגה םלוכ

 -נאל ,רוזחל וצרש לארשי-ץרא יבשותל קר תיטירבה תיאבצה

 תודסומו תודוגא חוכ יאבלו םהיבורק ידי-לע ושרדנש םיש

 םיכרד שקבל וצלאנ ראשה .היוצרכ הרכוה םתיילעש ,םיירוביצ

 ןתנ 1920 תנשב קר .דמעמ וקיזחה םלוכ אלו תוילאגל-יתלב

 לפ-לע םינויצל תוזיו קינעהל תוארוה יטירבה ץוחה-דרשימ

 ,ופיב םימדה תוערואמ םלוא .תינויצה תורדתסהה דצמ רושיא

 ועבקנ ,השדחתנשכו הילעה תקספה ידיל ואיבה ,1921 יאמב

 םתמגמש םינוש םירודיס ושרדנו םידיבכמ םיאנתו תולובג הל

 םידוהיה םרזב ולח ךכיפל .םילועה רפסמ תא םצמצל התיה

 תונש םירשע ךשמב םלוא .ןיגוריסל תודיריו תוילע הצרא

 םידוהי 150,000-כ לארשי-ץראל ולע תשדוחמה ןילופ םויק

 לש םרפסמ תא רמולכ ,"םיליפעמה" רפסמ תא ףיסונ םאו

 .200,000-ל יאדווב עיגנ זא-יכ ,קוחל דוגינב ולעש וללה

 תוגלפמהו ץולחה תעונת

 העונת תונגראתה ידיל ואיבה ץראב תובשייתההו הילעה יאנת

 ; םיצוביקב םייחלו םייפכ תדובעל םמצע ורישכהש םיצולח לש

 -ץרא תריוואל וסנכוה םהו תירבעה ןושלה תעידי םהל התנקוה

 ,רעונ ינומה הפיקה תאזה העונתה .הלוגב םדועב לארשי

 תורייעב תוליגרה תוסנרפב סאמ ,ןילופב דיתע ומצעל האר אלש

 ילאקידאר ןורתפ ידיל איבמ וניאש קסופ-יתלבה קבאמב ףאו
 תווח ,תואמל הרשכה תומוקמ ומקוה .תובואכה וייח תויעב לש

 לכל רעונה ינב םמצע וליגרה םהבש תומוקמ םתסו תויאלקח

 תינויצה העונתה לש החוכב היה אל .םישק םויק יאנתלו הדובע

 תודסומלו תיאלקח תווחל הרשכהה תומוקמ לכ תא ךופהל

 ןכש ,הבוטל הז רבד היה רבד לש ופוסב .יעוצקמ דומיל

 הדובעו ענצ ייחל רעונה תא הלא הרשכה תומוקמ וליגרה

 תונחמב ,לארשי-ץראב תובזכא םהמ ענמ הזו אתווצב השק

 םש .םיעטמה תובשומ דיל םמיקה םילשוריב תונכוסה רשא

 הדובע לע השק קבאמ ךות תובשייתהל םיצולחה וניתמה

 וז היפיצ הכשמנ תובשיתהו עקרקל ביצקת רסוחמ .תירבע

 .םינש

 הרשכה ופיסוה אלא תיזיפ הרשכהב וקפתסה אל ,ןבומכ

 דוסיכ הדובעה לש הכרע לע שגדה םשוה הב רשא ,תינחור

 םזילאיצוסה דומיל ףסונ ךכל ,ץראה ןיינבו תונויצה תמשגהל

 ןילופב םקוהש "ץולחה" .לארשי-ץראב ומקש ויתועיסל ינויצה

 .תדבועה לארשי-ץרא ןוגריאל ךפהנ ,יללכ ןוגריאב הליחת

 לע םחורמ וליצאה ץראה ןמ וחלשנש םיינחורה םיכירדמה
 םימרזה דחאל ותוכייתשה יפל שיא-שיא .הרשכהה יצוביק

 .ץראב וחתפתה זאש םייצוביקה

 -ולחל הנושארו-שארב הילע תונוישר תקנעהו וז תוחתפתה

 ,יללכה ץולחה ןמ תודרפנ תויצולח תועונת ןוניכל המרג םיצ

 חרואל ךנוחש ,יתדה רעונה ,ןבומכ ,היה וז הניחבמ ןושאר

 -ללכה ץולחה םקוה ןכמ-רחאל .הרותה יכרעלו יתרוסמ םייח
 ןגרואש ינויצה רעונה .םזילאיצוסל ךוניחל דגנתהש ,ינויצ

 ,יטסילאיצוס השענ ןורחאה הזשמ ,ריעצה רמושה יאצוי ידי-לע

 יטסינויזיברה רעונה ןוגריא .ינויצ-ללכה ץולחה םע דחאתה

 רהמ-שיח ךא .הרשכה תוגולפ םיקמ אוה-ףא ליחתה "ר''תיב"'

 ץראה ןיינבב תיטסינויזיברה העונתה הקסע אל ןכש ,ךכמ לדח
 .תיאבצ הרשכהב ויצמאמ זכיר ר"'תיבו



1% 

 דעווה לביק "תונבל תע"ו "רמשמה לע" ןיב דוריפה ינפל

 .ותלוכי יפכ ול רזעו ותוסח תחת יללכה ץולחה תא יזכרמה

 ףאו "ץולחה"מ קחרתה אוה "תונבל תע" ןוטלש תפוקתב ךא

 םע .רשופ היה ינויצה רעונהו ינויצ-ללכה ץולחה לא וסחי

 סחיה הנתשנ תינויצה העונתב הטילשל "רמשמה לע" תרזחה

 העש התוא .ינויצ-ללכה ץולחה לא םגו יללכה ץולחה יפלכ

 זכרתהש תדבועה לארשי-ץרא הנחמל יללכה ץולחה רבע רבכ

 חורמ ליצאהל הז הנחמ לש וחוכב היה אל ,ויניינעב לופיטב

 ירחא םבורב ורהנש ,םידוהיה םילעופה לע תינויצה תויצולחה

 ירחא ףא ןכ-ירחאו ,היתורוצ לכ לע תונויצב םחלנה ,דנובה

 -ורפה תוכרעמ לש לאמשה הצקב ודמעש לאמש ןויצ ילעופ

 יריעצ" םע ודחאתהש ןילופב ןימי ןויצ-ילעופ .ידוהיה ןוירטל

 החלצה אלל וסינ ,תינויצה תורדתסהה ןמ ושרפ רשא "ןויצ

 יריעצ" .תדרפנ תיטסילאיצוס-תינויצ הגלפמכ םייקתהל הריתי

 שארב הדימעהש ,תדחואמה הגלפמה לע עיפשהל ועדי "ןויצ

 תא ריבגה הז לופיט .יללכה ץולחהב לופיטה תא היתוגאד

 .םהב םגוצי תא לידגהו םיינויצה םיסרגנוקל תוריחבב החוכ

 ףתשל הברסו תידמעמה התורהט לע רומשל הפיסוה תאז םע ךא

 .תינויצה תורדתסהה םע תימוקמה תוינידמה יניינעב הלועפ

 "תוברת"'ל תדחואמה הגלפמה הפרטצה אל ךוניחה םוחתב םג

 הרבח םיקהל התסינ אלא ,תירבעה ןושלב התלועפ תא הלהינש

 הפשה תא הלש רפסה-תבב הטילשהש ,"טלוק- לוש" -- תדחוימ

 החלצהב הרתכוה אל וז התלועפ .דחי"םג שידיי ןושלו תירבעה

 .הבורמ

 םיוכנירג קחצי

 ינלופ-ידוהיה בושייב תוברתו ךוניח

 ידי-לע הלש רפסה-יתב תייעב תא הרתפ "הדוגאה'ש רחאל

 לש תשר םייקל החילצה ,היצאנאסה תלשממל הרומג העינכ

 -- ןשארבו תובישיו ,"בקעי תיב" תונבל רפס-יתב ,"םירדח"

 לש רפסה-יתב תשרב ויה 1936 תנשב .'ןילבול ימכח תבישי"

 ; ךרה ליגב םידלי םג םהיניב ,םידימלת 49,123 "ברוח" תרבח

 תודימלת 35,585 ודמל "בקעי תיב" לש רפס"יתב 248-ב
 .םידימלת 15,941 -- תובישי 167"בו
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 םינטק םירפסמה ויה תימשרה הקיטסיטאטסה ינותנ יפל

 .דימלת 110,649 הדוגאה תודסומב ודמל לוכה-ךסב ,רתוי

 -סומ 229 קר "יחרזמה" לש "הנבי" תרגסמב ויה תאז תמועל

 -לת"ו םירדחה לע יכ ,ןייצל שי .םידימלת 15,923 םהבו תוד
 .הדוגאה תודסומ ןובשחב וסנכוה "הרותה-ידומ

 "תוברת" תורבחה ידי-לע וגהנוה םיינוליח ךוניח תודסומ

 הטלש "תוברת"'ב ."טלוק-לוש" ידי-לע תצקמבו "אשיצ"ו

 יפלש ,הלאל טרפ ,תועוצקמה לכב הארוהה ןושלכ תירבעה

 -פסו תינלופ ןושל) תינלופב םהב ושמתשה הלשממה תושירד

 -לתה רפסימ .(ץראה לש היפארגואיגהו ןילופ ימי ירבד ; התור

 םיידוסי רפס-יתב וללכ הלא תודסומ .44,780-ל עיגה םידימ

 תנשב .תוננגל םיסרוקו תורומו םירומל םינוירנימס ,תויסנמיגו
 רפסמ .תויתכלממ תויוכזמ הנהנש ,ןויגוגדפל וללה וכפהנ 8

 .67-ל 1938 דע דריו 72-ל 1934/357-ב עיגה םידליה-ינג

 תויסנמיג לש ןטק רפסימ ,םיידוסי רפס-יתב הללכ "אשיצ"
 .תורומו םירומל ןוירנימסו

 .11-ל 1934--35-ב עיגה םרפסמ רשא ,םידלי-ינג ויה הל םג

 16,486 ודמל (רפסימב 169) הלש ךוניחה תודסומ ראשב

 .םידימלת

 שידייו תירבע םהב וטלשש ,"טלוק-לוש" לש תודסומ 16-ב

 םידימלתה רפסימ עיגה ,םיידוהיו םייללכ תועוצקמ תארוהל

 .2,343-ל ןמז קרפ ותואב

 םייתלשממ םיידילו םיירבע רפפייתב

 "םייטסיווקארטוא"ו

 -לת 180,181 םיידוהי ךוניח-תודסומ 1,465-ב ודמל לוכה-ךסב

 םירפסימה ויה תיתלשממה הקיטסיטאטסה ינותנ יפל .םידימ

 ודמל םייתלשממה םיידוסיה רפס יתבב .רתוי םיכומנ רומאכ

 -יִל םידחוימ רפס-יתבב 343,671 םהמ ,םידוהי םידלי 6

 -תנ אלש םושמ ,("תבש" ןושלמ) "יקבוסבש" וארקנש ,םידוה

 ,םיידוסי רפס-יתב םתואב ולאו ,תותבשב םידומיל םהב ומייק

 -ולכ םניא הז רפסימב .81,895 -- תוידוהי תורבח ידיב ולהונש

 1935 ,בוכורגב תיאלקח הרשכה תווח



 1%00 ןילופ תודהי לש תונורחאה םינשה םישימח 195

 םידומילה תינכותב ומאתוה אלש "הדוגא"ה תודסמ ידימלת םיל

 ,ורקיב 1937--38 תנשב .םייתלשממה רפסה"יתב סופיטל םהלש

 תודסומ 626-ב םידימלת 97,400 ,תיתלשממה הריפסה יפל

 רפסה-יתבו תויסנמיגה וללכנ אל הלא םירפסימב .םיידוהי

 הארוהה ןושלש ,םידוהי לש "םייטסיווקארטוא"ה םיידוסיה
 ןושלה םג תרחא וא וז הדימב םהב הדמלנו תינלופ התיה םהב

 לש הז סופיט טלש היצילאגבו תיאסרנוקה ןילופב .תירבעה

 הדיורב ר''ד לש ודוסימ תויסנמיגה ונייטצה ןהיניבו ,תויסנמיג

 רפס-יתב .םידוהיה ימי-ירבדו תירבע לש הבורמ דומילב

 ואצמנ ,תירבע וא שידיי התיה הארוהה תפש םהבש םיידוהי

 התיה אל תינלופה ןושלה םהב רשא ,רפסה תולילגב רקיעב

 ינויצ ךוניח .תיחרזמה היצילאגל טרפ ,םידוהיה יפב הרוגש

 -נמיגב ,"טלוק-לוש" ,'הנבי" ,"תוברת" לש רפסה-יתבב ןתינ

 ןוגכ ,תודחא דועו הדיורב רד לש תויטסיווקארטואה תויס

 תיברעמה היצילאגב ,השראווב ןהימודו "הלוכסא" ,'ךוניח"
 םידימלת 70,000-כ לוכה-ךסב ףיקה אוהו ,רפסה תולילגבו

 ,םיהובג דומיל-תודסומ ףיסוהל שי דוע וז תשרל .תודימלתו

 םירומ ךניחש ,"ינומכחת" : השראווב תודהיה יעדמל ןוכמה ןוגכ

 דחא בר ףא טעמכ ךא ,הבוט תינוכית הלכשה ילעב םינברו

 -וסיה רפסה-יתבב םירומל ןוירנימסה ןכו ; הז דסומל אצי אל
 .םתקיזחה הלשממהש םידוהיה ידליל םייד

 םינושח רפסה-יתבב ימו *מ

 ידלי םיזוחא 71 :ודמל "תוברת" לש םיידוסיה רפסה"יתבב

 םילעופ לש םידלי םיזוחא 12 ,םיריעז םירחוסו הכאלמ-ילעב

 -שורחו םידימא םירחוס ידלי םיזוחא העברא קרו םעה-תלדו

 םילעופה ידלי רפסימ יאדווב היה "אשיצ" לש רפסה-יתבב .םינת

 הביסח .םידימא םיתבמ םידלי ללכ םהב ואצמנ אלו .רתוי לודג

 -וסי רפסדיתבב ורקיב רשא ,םידוהי ידלי לש לודגה םרפסמל

 טעמכ םהב ודמלנ אל רשאו הלשממה ידיב וקזחוהש םייד

 תונשב םהמ וקחדנ םידוהיה םירומה ףאו םיידוהי תועוצקמ

 -יתבב הנתינ הארוההש הדבועב אוצמל שי ,הדמתהב םישולשה
 רישכמכ ושמיש וללה רפסה"יתב .ףסכ"ןיא-םניח הלא רפס

 .םעה-תלד ברקב םג תימואל העימטל

 תא חולשל וגהנ תינלופ םתיבב ורביד רשא תוחפשמה

 -ממה תויסנמיגב .תויטסיווקארטוא תויסנמיגל םהיתונב-םהינב

 תמועל .םיזוחא השימח לע םידוהיה רפסימ הלע אל תויתלש

 ןהילא רשא ,תואלמ תויוכז תולעב תויטרפ תויסנמיגב ,תאז

 ,תינלופ תורבוד תודימא תוידוהי תוחפשמ ןהידלי תא וחלש

 הררשש חורה .הלעמו זוחא םישולשל םידוהיה רועיש עיגה

 םג ואצמנ .תישפוחו תינוליח בורל התיה ולא תויסנמיגב

 -ויוכז ,םידוהי ויה ןהידימלת לכו ןהילעבש ,הז גוסמ תויסנמיג

 .תמצמוצמ הדימב תירבע ןהב הדמלנו תולבגומ ויה ןהית

 םידוהיה ןובשח לע ,ןבומכ ,וקזחוה םידוהיה לש רפסה-יתב

 םינשב "תוברת" רפס-יתב לש ביצקתה ןמ זוחא 70 .דבלב

 ,תויריעמ ולבקתנ םיזוחא ינש ,דומיל רכשמ הסוכ 8
 ידיב ונגרואש םילעפממ םיזוחא 4 ,תוידוהי תוליהקמ םיזוחא 3

 ןוערגה ,"טניוג"מ דחא זוחאו "תוברת"ב וכמתש םידעווה

 -שמ תא ולביק אלש ,םירומה ידיב הסוכו םיזוחא 20-ל עיגה

 .שפוחה "מיב ללכ םולשתל וכז אל תובורק םיתעלו ןמזב םתרוכ

 תוחילש םתדובעב ואר םירומה םלוא ,הלד התיה תרוכשמה

 תויסנמיגה בצמ .אדירג הסנרפ עוצקמ אלו תירבע-תינויצ

 אלש ררבוהשמ רערעתהל ליחתה ךא ,רתוי בוט היה תוירבעה
 .תומצמוצמ אל וליפאו תויתכלממ תויוכז ןהל ונתניי

 ינוליח יאשידיי ךוניח תשר--א"שיצ
 םהלש הארוהה ןושלש רפס-יתב לש יזכרמה ןוגריאה) א"שיצ

 -וליח ךוניח-תודסומ סוניכב 1921 תנשב הדסונ (שידיי התיה

 ילעופ" לשו "דנוב"ה לש םינקסע ויה םידסיימה ןיב .םיינ
 ופאשש ,םייתגלפמ םיטסילאיצוסה" ,םייממעה לש ,"לאמש זויצ

 -תפשכ שידייה וב טולשת רשא ,ינוליח ידוסי רפס-תיב תמקהל

 ראש ומכ ודמלי התורפס תאו התוא רשא ,ןושלכ םגו הארוה

 תנשב דוע דסונ הז סופיטמ ןושארה רפסה-תיב .תונושל
 הרומה בצייתה ושארבו ,ץרפ .ל .י לש ותוסחב השראווב 1

 רשא ,הנושארה םלועה תמחלמל הנושארה הנשב ,יקסניליג

 דיל תיזחה ירוזאבש תורייעה ןמ םיטילפ השראו הפצוה הב
 רפס-יתב ומקוה (שידיי ירבוד ויה םלוככ-םבור) הרוזב לחנ
 רובידה-ןושל העבקנ וללה רפסה-יתבבו ,םידליל הסחמ-יתבו
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 ; םיידוסי רפס-יתבל םימיל וחתפתה וללה .הארוהה ןושלכ

 תוסח תחת םתצקמו ןוזנידו ץרפ לש םתוסח תחת ודמע םתצקמ

 ומיקה רשא ,לאמש ןויצ-ילעופ וכלה דנובה תובקעב ."דנוב'"'ה

 תונוטלש לש םסחי .גוס ותואמ םיידוסי רפס-יתב 1916 תגשב

 םנוצר :ילילש הליחת היה הלא רפס-יתבל םיינמרגה שוביכה

 ודגנתה םהו היצאזינמרגל רישכמכ ושמשי םידוהיה יכ ,היה

 -ןושלכ שידייה תא םנוטלש םוחתבש רפסה-יתבל סינכהל

 השירדל שוביכה תונוטלש ונענ השק קבאמ רחאל .הארוה

 ןושלש רפס-יתב םגו ל"נה גוסה ןמ רפסה-יתב תא רשאל

 םידוהיל ושרה תאז םע דחי ךא ,תירבע איה םהב הארוהה

 םע .םיינלופ רפס-יתבל םהידלי תא חולשל תינלופ ירבוד

 ,םיידוהיה רפסה-יתבב ךומתל ליחתה רשא ,"טניו'ג"ה תמקה

 ,שידיי איה םהב הארוהה-ןושלש ,רפסה-יתבל עויסה יכ טלחוה

 שא ,(תיממע עויס תרבח) "ףילר סלפופ" ידי-לע ןתניי

 ושארב רשא ,דעו םקוה השראווב .טניוגה תמקהב ףתתשה

 ןמכיירו (דנובה ישארמ) םדַאמ ,ןוזניד בקעי רפוסה ודמע

 רבכ זאש ,1921 דע לעפ הז דעו .(לאמש ןויצ ילעופ ישארמ)
 -יתב 130 ,םידלי-ינג 47 םהבו ךוניח-תודסומ 178 םימייק יוה

 .לוכה-ךסב םיכינח 20,000 םע -- תחא היסנמיגו םייממע רפס

 תפתושמ הפש םסוניכב הלאה רפסה-יתב ילהנמ ואצמ לקנב אל
 ... םהיתופיאשו םהיתופקשהבש ינושה חכונ

 םיקבאמו תופידר

 קר אל דשחב א"שיצ לש רפסה-יתבל סחייתה ינלופה ןוטלשה

 ,םהילהנמ ןיבש םושמ ףא אלא ,םהבש הארוהה ןושל לשב

 ,"לאמש ןויצ-ילעופ"ו "דנוב" ישנא שארב םוקמ וספת םהירומו

 היסורו ןילופ ןיב המחלמה ימיב .םזינומוקל היטנב ודשחנ רשא

 -תולילגב םימייק ויה רשא ,רפס-יתב רוגסל וליחתה תיטייבוסה

 ,םימיה וכרא אל .תיניארקואה "הדאר"ה ןוטלש תפוקתב רפסה

 ןיאש ינפמ ,א"שיצ לש ,רפסה-יתב תא לסחל םג טלחוהו

 רבדו ,שידיי איה םהב הארוהה תפשש םושמו תד םהב םידמלמ
 ךא ,הלכשהל ןוירטסינימה דצמ םידומילה לע חוקיפ ענומ הז

 וכמת .ס.פ.פ יגיהנמ רשא ,םידוהיה דצמ ירוביצ ץחל תחת

 לש רפסה-יתבל וקנעוה 1922 יהלשבו הלשממה הרתיו ,םהב

 -תבוח יולימכ בשחנ םהב דומילהו ,תוימשר תויוכז א''שיצ

 .תיללכ דומיל

 -בגש תמיא-לכ ורבג רשא ,הלשממה תופידרמ הלבס א"שיצ

 ןוחצנ רחא תונושארה םינשב ,הגופהה ימיב קר .היצקאירה הר

 ,יסימתל התכז ףא איה .א"שיצל ,הל חנוה יקסדוסליפ תכיפה

 .השראו תייריע ןשארבו תונוש תויריעמו לטראב תלשממ דצמ

 הלשממה תגלפמ התכז ןהב רשא ,1930 תניט לש תוריחבה רחאל

 ינקסע תאילכל ואיבהש תורישיה תופידרה ושדוח ,עירכמ בורל

 רפס-יתב תריגסל םגו ,תויטסילאיצוסה תוגלפמה ירבח ,א"שיצ

 םינבימה המאתה-יא ןוגכ ,לוכיבכ ,םייביטארטסינימדא םימעטמ

 .הטילפל וראשנש הלא םע ודחאתה ורסאנש רפסה-יתב .'דכו

 רושעב דוחייב ,ןמזה לכ קוחד היה א"שיצ לש יפסכה הבצמ

 "יממעה עויסה" לש הכימתה .תשדוחמה ןילופ םויקל ןורחאה

 ןייועה הסחי לשב תויריעה דצמ תוכימתה וקספ ,המועז התיה

 -סילאיצוסה תוגלפמהו םיימואלה םידוהיה יפלכ הלשממה לש

 ידידי תרזעל תונפל הצלאנ א"שיצ .קסירב השעמ רחאל תויט

 הקירמאבו הפוריא-ברעמ תוצראב ינוליחה יאשידייה ךוניחה
 .תימורדהו תינופצה

 1%8 םיובנירג קחצי

 ןיב ימינפה קבאמה א"שיצב ךשמנ ,המויק ןמז לכ ךשמב

 .ךוניחה סיסב תא ביחרהל הפיאשה ןיבו רוהטה ידמעמה ןוויכה

 הנמתסנ ןורחאה רושעב ךא ,ןורתפ ללכל העיגה אל היעבה

 -פאה התלגתנ רשאכ ,תצקמב "תילארשי-ללכ" היטנ "דנוב"ב

 קבאמה שארב תינויצה תורדתסהה לש המוקמ תא סופתל תורש

 היתועיבתו ירבעה ךוניחל א"שיצ לש ילילשה הסחי .ינידמה

 א"הב ימואלה ךוניחה תא ינוליחה יאשידייה ךוניחב תוארל

 -הבו .הנולשכל טעמ אל ומרגו הירכועב קפס אלל ויה ,העידיה

 לע הקבאמב ,ןמזה לכ םייסב תינויצה תוגיצנה הללכ העשב

 ,ימואלה ךוניחה לש םימרזה לכ תא ,ידוהיה רפסה-תיב תויוכז

 -יתב תא ,ןבומכ ,האיצוה הז ללכמ ,הארוהה ןושל לדבה אלל

 ,הארוה-ןושלכ תינלופה תא וטילשהש םייטסיווקארטואה רפסה

 וא תירבעב ודמלנ רשא ,םירוהט םיידוהי תועוצקמל טרפ

 .שידייב

 תירבעה תלאשב תושגנתה

 רפסה-יתבב הארוהה-ןושל תלאש העיגה ןנוכמה םייסה ימיב

 רבדב העצהל .תיתמארד תושגנתה ללכל םיימואלה םיידוהיה

 טועימה לש ךוניחה תודסומב םייאשידייה רפסה-יתבב הרכהה

 תעיס הפיסוה ,"םייממע"ה דצמ השגוה רשא ,ימואלה ידוהיה

 -ןושלש רפסה-"יתב םג ורכויש ,ןוקית תימואלה הצעומה

 ,םייסה לש לודג בורב החדנ ןוקיתה .תירבע אוה םהב הארוהה

 םג םלוא ,תיממעה העיסה ירבח ינש םג וילא ופרטצהש

 -ואלה הצעומה ירבח םג הדגנ ועיבצהו התחדנ הלש-התעצה

 ובשחיי שידייב רפסה-יתב קר יכ ,םיכסהל ולכי אלש ,תימ

 דעצ ררוע ןבומכ .ידוהיה ימואלה טועימה לש רפס-יתבל

 האטוב םנמוא וז האחמו ,שידיי ירפוס ברקב תצרמנ האחמ הז

 .13 הקצמולט בוחרב םיאנותעה ןודעומב הכרענש הפיסאב

 םסרפתנש ,ידוהי יעדמ דסומ םקוה םירשעה תונש יהלשב

 םיצאנה ידיב ןילופ שוביכ רחאל ."א"ווי" רצוקמה ומשב

 תודובעו ויתולועפב םש םדקתהו קרוי-וינל הז דסומ רבעוה

 .וירבח לש רקחמה

 -תהש ,ימואלה ידוהיה ךוניחה לע הנומתה תא םילשהל ידכ

 רעונה ינוגריא לכ יכ ףיסוהל שי ,תשדוחמה ןילופב חתפ

 תומוקמבו םיינויצה רעונה ינוגריאב .םהירבח ךוניחב ולפיט

 תודלות -- האירקו רוביד --תירבע ודמיל תיצולחה הרשכהה

 ללכבו לארשי-ץרא תעידי ,םילעופה תעונתו תינויצה העונתה

 רעונל ליחנהל ,לארשי-ץראמ וחלשנש ,םיכירדמה וצמאתה

 לש רעונה ינוגריאב .הדובעה תרותו תויצולחה ירקיע תא

 תופקתה ינפמ הנגהלו יטסילאיצוס קבאמל וכניח "דנוב"'ה

 .םישולשה תונשב וברתה רשא ,םינוירב

 תירבע ירבוד לש םרפסימ ךלהו לדג רעונה תועונתל תודוה

 ןושלה תעידי תא םהל תונקל וכז אלש ,םעה ינומה םתוא ןיב

 וא הלש תויסנמיגבו ,""תוברת" לש רפסה-יתבב התורפסו

 התואב רשא ,תירבעה תונותעה .תויטסיווקארטואה תויסנמיגב

 הזכרתה ,ולשכנ השדחל תונויסנה לכו ,טעמכ המלענ הפוקת

 םבורב ומסריפ םהינואטב רשא ,"ץולחה"בו רעונה תועונתב

 .תירבעה ןושלב

 תידוהיה תונותעה

 החמצ םג םלוא ,שידייב תונותעה הטלתשה ידוהיה בוחרב
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 תודהי לש םיזכרמה תשולשב תינלופה ןושלב תידוהי תונותע

 -ותע השולש ואצי השראווב .בובלו בוקארק ,השראווב ,ןילופ

 םירעב םג .תינלופה הקילבופרה יבחרב וצפוהש ,שידייב םינ

 ,הנליווב 'זדולב :םינומוי ועיפוה םינושה תוזוחמב תולודגה

 .רתוי תונטק םירעב ףא ואצי םינועובשו ,ןילבולו קוטסילאיבב

 -בעבו שידייב םינותעה לש םתעפוה הקספנ בובלבו בוקארקב

 בוקארקב םלוא .םעפב םעפמ ןכל-םדוק ןהב ואצוה רשא ,תיר

 ,תירבעב םיצבק רואל ואיצוה רשא ,םיריעצ תצובק המק

 תרבח הכישמה השראווב .תורפסו היפוסוליפ תויעבל ושדקוהש

 םייוסמ ןמז קרפ םג לעפ םשו התדובעב המ ןמז "ףסאיחא"

 .םידחהא םיצבק אוה ףא איצוהו "לביטש" תאצוה לש ףינס

 -ריפ רשא ,הנליווב "ןיקצאלק" תאצוהל ןיטינומ ואצי שידייב

 תונש םירשעב ומקש ,םיריעצ םירפוס לש םהירפס תא המס

 -ילעב ומק תירבעה תורפסל םג .תשדוחמה ןילופ לש המויק

 תירבעה הזורפה תאו הרישה תא ורישעהש ,םילודג תונורשכ

 םידרחה הנחמב םג .תירבעב היוטיבב תימואלה הבשחמה תאו

 תונותעב יוליג ידיל ואבש ,תושדח תוחור תובשנמ וליחתה

 םירפוסה ןמ םידחא .ןילופ לש המויק יהלשב "הדוגאה" לש

 לא תופרטצהל דע ףא םתוחתפתה ךשמהב ועיגה הלאה

 .תיטסינומוקה העונתה

 םייחה תונייעמ וכיפ תשדוחמה ןילופ לש תורייעבו םירעב

 -לתב אוצמל היה רשפא תוחדינה תורייעב ףא .םייתוברתה
 םיצרמ .תוגלפמה לכ לש םיפינס ןכו תוברת תודסומו רפס

 -קבמ ויה ,םיררושמו םירפוס םהיניבו ,םימרזה לכמ םיכירדמו

 .םעפב םעפמ ןהב םיר

 יתונמא ןורטאיתל יממע ןורטאיתמ

 לש המויק תונש םירשעב הברה אוה-ףא םדקתה ןורטאיתה

 ןורטאיתה קר אל אצמנב היה .תשדוחמה תינלופה הקילבופירה

 -וקה האמה לש םינומשה תונשב חתפתהש ,תרבודמה הפשב

 הינמורב .תיסורה הירפמיאה תולובגב יממע ןורטאיתב תמד

 10 ןילופ תודהי לש תונורחאה םינשה םישימח

 דובעישה תפוקת יהלשב תרכינ תוחתפתה וילע הרבע ןילופו

 ואצמנ ;ב"הראב ותוחתפתהמ הברה ןוזינ ףא אוהו ,יסורה

 םוחתב םידחא תונויסנ ושענו ,ירבע ןורטאית לש םינצינ םג

 םשארבו "רבדל םיעגושמ" ועיפוה -- 'זדולבו השראווב הז

 ימיב הבקסומב ירבעה ןורטאיתל דוסיה תא וחינה רשא ,חמצ

 -מבה ילודג דצמ עויסל הכז ןורטאית ותוא ;ןינל לש ונוטלש

 -ישארמ .יקסרא'צאנול תוברת יניינעל ראסימוקה םהיניבו םיא

 ,יניצר יתונמא ןורטאיתכ ירבעה ןורטאיתה חתפתה ות

 היה הכורא הפוקת רשא ,שידייב ןורטאיתה יכרדמ קהרתהש

 יניעמ תועמד ליזוהו קוחצ ררועו לקו עשעשמ יממע ןורטאית

 םש-ילעב םירפוס לש םתונינעתה רובג םע .םעה-יטושפ

 -טאיתו תיללכ הלכשה ילעב םינקחש תרידה םע ,ןורטאיתב

 םינורטאיתב םוקמ םמצעל ואצמ אלש רחאל ,וילא תינור

 ,יאשידייה ןורטאיתה לש ותיילע הליחתה ,םיידוהי-יתלבה

 ןורטאיתהמ קחרתהו יתונמא ןורטאיתכ םדקתהו חתפתה רשא

 -יתל .המארדלומהו הטרפואה ,הסראפה וב וטלשש ,יממעה
 לארוק ,תידוהיה היצנגילטניאה ברקמ להק רבכ אצמנ הז ןורטא

 -וגיאה ישנא ,רעונה-תועונתו תוגלפמה ירבח ,שידיי תונותע

 .םיריעז םירחוסו הכאלמ-ילעב ,םילעופ לש םייעוצקמה םיד

 וקחרתה וללה -- םיטושפ םישנאו םעה תלד ,"םינומה"ה םלוא

 .םליבשב ידמ "יטנגילטניא" השענש ,שדחה ןורטאיתה זמ

 -טאית הקהל הנגראתה הנושארה םלועה תמחלמ יהלשב

 תא הקחד וז הקהל ."תיאנליו הקהל"כ המסרפתנש תינור

 שוביכה תעב רשא ,יאשידייה יאשראווה ןורטאיתה ילגר

 ידכ .םינמרגה םיניצקלו םילייחל הדימה-לע-רתי לגתסה

 -יחתהו תוינמרג םילמב שמתשהל וב ובריה ,םהל ןבומ תויהל

 תמועל תיאנליווה הקהלה .הינמרגמ תוינקחש איבהל ףא ול

 םימגרותמ וא שידייב םיבותכ םיירוקמ תוזחמ הגיצהב ,תאז

 וב שלחנ ינמרגה דוסיהש ,יאטיל בינב השמתשה ,וז הפשל

 תא הרקע איהו ,תינרותה תירבעה תעפשה תובקעב הברהב

 השבכ תיאנליווה הקהלה .ןורטאיתה ןמ תינמרגה העפשהה

 1920 השראו ,םיינויצ םיגיהנמו םירפוס תרובחב םיובנירג קחצי

 םיובנירג .י ,ץיבונר'צ ,ש :םידמוע .יקסבשילדופ .א ,ןוסקילג .מ רייד :םיבשוי לאמשמ
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 -ונמאה התשיגבו םייניצרה היתוזחמב להקהו תונותעה בל תא

 .תית

 דוד לש ויומיבב תיממעה ותגצהב יקסנא לש "קובידה"

 ,הזחמ היה "קובידה" .שדחה תוחתפתהה וקל עייס ןמרה

 -ונמא ןורטאית שרד רשא ,להקה תא ןהו ןומהה תא ןה שבכש

 ןורטאית םק .ןורטאיתה ירקבמ להק תא לידגה ךכבו יניצר ית

 יתונמא יאשראו ןורטאית) "טקיו' םשב קהבומ יאשראו

 -רחאו שא םולש תאמ "בנג הקטומ" תא גיצה רשא ,(שידייב

 ףאו ,םימגרותמו שידיי םיבותכ ,םירחא םייתונמא תוזחמ ךכ

 -וחמה ןילופב להקה לש ומעטל ןדאפלדוג תא םיאתהל הסינ

 ,הקסנימאק לחר רתסא םג תיניצרה המיבה לא הרזח .תשד

 הפוקתה לש יתונמאה ןורטאיתב תורשכומה תוינקחשה ןמ

 ףאש -- "שדחה ןורטאיתה" -- הדסונ הקהל דועו .תמדוקה

 .ינרדומה וקב תכל-קיחרהל התסינ איה

 12 םיופנירג קחצי

 ןונגס תא ומצעל לגיס וז הפוקת יהלשב "הדוגא"ה לש הנותע

 .םילודג תונורשכ ילעב וב ולגתנו תורפסה

 לש התוינידמ עירכמ םרוגכ הלעפ הלכלכה ייח םוחתב

 הטישב םינושארה םימיהמ החתפש ,תשדוחמה ןילופ תולשממ

 תקחרהבו תינלופה הריעזהו הלודגה תונגרובב הכימת לש

 ןילופונומה תודסומבו הלשממה ידרשימב הדובעמ םידוהיה

 םיידוהי םילעופ ינפב הרוגס התיה הלודגה היישעתה .הלש

 -תוכז לע קבאמ לע זירכה "דנוב"ה .התוחתפתה תישארמ

 ,םיינלופה םילעופה דצמ עויסל הוויקו םיידוהי םילעופל הדובע

 -יתב ילעבש הרק .תויטסילאיצוסה תוגלפמה דצמ דחוימבו

 -עופ לבקל וצר ,תויתשורח תורייעב דוחייב ,םיידוהי תשורח

 רחאל .םיינלופה םילעופה תודגנתהב ולקתינו םיידוהי םיל

 'רפ לש ונוטלש ימי תישארב ,יקסדוסליפ תכיפה לש הנוחצנ

 תייריעב ותעפשה הרבגש רחאל ,"דנוב"ה חילצה ,לטראב

 הניבור הנח --ודיל םיובנירג קחצי :ןימימ ישילשה .1925 ,השראווב "המיבה" ןורטאיתה

 "לזאזע" תוקהל תא ,הריעוה המבה תא םג ןייצל שי

 תוזחמב ,תויתונמא תורוטאינימב להקה תא ושבכש ,"טררא"ו

 -ושמה תכרדהב "טררא" .תיטילופ הריטאסבו ןנגוסמ יווה לש

 .ויתוגצהל בר להק ךשמ ןוזרדורב רר

 רוביצ תודסומ לש תזרוזמ תוחתפתה

 תונותעה לש ,םייסב תידוהיה תוגיצנה לש קבאמה עקר לע

 תובירמ לש ,הז קבאמב היארוק ינומה תא הפתיש רשא

 ןילופ תודהי תא הפיקהש ,תירוביצה תוררועתההו תוגלפמה

 ,שידייב םיירוביצהו םיימואלה תוברתה ייח וחתפתה ,הלוכ

 היה אל .ןילופ ידוהי תודלותב הפוקת םושב םתומכ ויה אלש

 הריצי לש ,תימואל היחת לש וז חור וב הרדח אלש ,םוקמ

 ךשמנ תודיסחה לש רגוסמה םלועה םג .תינומה תוררועתהו

 .רוביצ ייח לש תושדח תורוצל לגתסהו הז ךילהת ךותל

 תוילמשחב הדובעל םידוהי ינש תלבק ידיל איבהל ,השראו

 םסריפ אוה .היריעה ידיב התיה ןתלהנה רשא ,השראו לש

 םירעשה תא חתופה ,לודג ןוחצנכ הזה טועפה גשיהה תא

 -תשנ ןיינעהו םיבר םימי ורבע אל םלוא .םידוהי דוע תסנכהל

 -ובעל ולבקתנש ,םידוהיה ינש לש םלרוג היה המ .ירמגל קת

 -גשיהל ךשמה היה אל יכ היה רורב לבא ,םיברב עדונ אל ,הד

 .לוכיבכ הז הנפימ

 ןנוכמה םייסב דוע לבקתנש ,ןושארה םוי תחונמ קוח

 -תומחלמ ןיבש הפוקתה לכ ךשמב הנוש אל ,ס.פ.פ עויסב

 ,תידוהיה תוגיצנה ץחל תחת תצק קתמוה אוה םנמא .םלועה

 ודבעש ,הכאלמ-ילעבל קר לבא ,ולוטיבל םחליהל הקספ אלש

 תוירוביצ תודוגאו רחסימ תורבח ידרשמלו תורוגס תואנדסב

 לש ינלופה קלחבש תובוחרב תוידוהיה תויונחה .תוידוהי

 תובוחרב ,ןיטולחל תורוגס ויה ללכב תולודגה םירעהו השראו

 םלשל םיצלאנ ויה ןהילעבו הצחמל תוחותפ ויה םיידוהיה

 הילע ועידוי אלו הריבעה תא ומשרי אלש ידכ ,סמ הרטשימל
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 לכב הריזגה השגרוה אל תרהודה היצלפניאה ימיב .תושרל

 יקסבארג לש תיוסנניפה תומרופירה רחאל םלוא ,היתואצות

 -צות וליחתה תמייוסמ הדימב הבוצייו ,השדח עבטמ תעיבקו

 .תוטלבתמ ןושארה םוי תריזג תוא

 .תוריעזה תידוהיה הישעתהו הכאלמל הל דבא יסורה קושה

 הלוכ היצילאגו תיברעמה הנבלה היסורו ןילוו ףוריצ םנמא

 ותוושהל היה רשפא-יא םלוא ,הזה קושהמ קלח הריזחה ןילופל

 ,ללכב ןילופ ינפב ורגסנש ,תיסורה הירפמיאה יבחרמ םע

 ,הלשממה תעד לע הלע אל .טרפב הריעזה תידוהיה הישעתהו

 תכאלמ תא .םידוהיה לש ילכלכה הנבימה יונישל רוזעל שי יכ

 .טניו'גה השע הלשממה

 טניו'גה תרזע

 הלשממה םע םירישי םיסחיב ןילופב ותלועפב דמע טניו'גה

 ותוגיהנמ תעפשה .תידוהיה תוגיצנה תרזעל קוקז היה אלו
 ,היה ןייד ןילופל ולש םיראלודה תמירזו תירבה-תוצראב

 ותוברעתה-יא לע רמש ודצמ אוה .ול עירפת אל הלשממהש

 ,וניבהו ןויסנ וילהנמ ונק ןמזה ךשמב םלוא ,םיינידמ םיניינעב

 תא אטיב .םידוהיה לש ינידמה בצמב היולת םתלועפ יכ

 םינש ןילופב טניו'גה להנמ היהש ,ןהכ ר"ד תאזה הרכהה

 ונלש תילכלכה הרזעה יצמאמש שי" :ףירח טפשמב ,תובר

 וא קוח םסרפתמ הנהו םידוהיה לש םבצמ םירפשמו םיחילצמ
 ."אוושל התיה ונתדובע לכו הדוקפ תנתינ

 התלועפ לע הנושארבו שארב הערל עיפשה הז בצמ

 םתוחתפתה לע םגו ,תינמזה תימואלה הצעומה לש תילכלכה
 .םהב תטלוש התיה תירבעהש ,תוברתהו ךוניחה תודסמ לש

 ונהנש םידליה רפסימש יפ-לע-ףא ,םתישארב הערל ולפוה םה

 התיה שידייהש ,ךוניח-תודסומב ודמלש ,הזמ לודג היה ,םהמ
 .הארוהה-ןושל ןהב

 תוצראל חולשל טניוגה תלהנה הגהנ ותדובע תישארב

 תא ולהינ רשא ,םידיקפ "תוביטח" ,התרזעמ ונהנש ,הפוריא

 -יא םושמ הזב היה .םיפינסב םג אלא זכרמב קר אל הדובעה
 ,רתוי הבורמ הדימב ילוא ,םגו םיימוקמ םינקסעל ןומא
 םא ,רתוי תיאמצעו תישפוח היהת הרזעה תדובע יכ הרכהה

 הדימ ךכב התיה םא .תירבה-תוצרא יחרזא השארב ודמעי
 הז גהונ שיתה ינש דצמ ירה ,תמא לש הלודג רתוי וא תוחפ
 תריצי ןעמל ולעפ רשא ,תודסומה םתוא לש םהיתוחוכ תא

 ,תוליהקה לש הנוילע הצעומ ןיעמ ,ןילופ תודהיל זכרמ
 ודגנתה הקירמאב טני'גה ישאר .םינויצה ועיצה התואש

 תילאיצוסה הרזעה ןיב דירפהל התיה םתפיאשו וז העצהל

 תולועפ לש םינש רחאל םלוא .ינידמה קבאמה ןיבל תילכלכהו

 -וקמ םינקסע ידיל ןריבעהל שי יכ ,העד ללכל ואב תוביטחה

 הלועפב ףתתשת רשא ,טניו'גה תוגיצנ דומעת םדיצלש ,םיימ
 .הילע חקפתו

 לש התומדו המלצב טני'גה תלהנה ידיב התנמתנ וז תוגיצנ

 וגציי רשא םיפוגמ תבכרומ התיהש תינקירמאה הלהנהה

 ידוהיה דעווה : תירבה-תוצראב תידוהיה תוירוביצה יקלח תא
 ךירצ ןילופב .םילעופה יגוחו היסכודותרואה יגוח ,ינקירמאה
 םינויצה תא סינכהלו תאזה הקולחה תא תצק תונשל היה

 תשירפ לשב תירבה-תוצראב השענ אלש המ  ,דחוימ ףוגכ

 האיבה ןילופב .סיידנארב טפושה דמע םשארבש ,םינויצה
 תרזחה ידיל םהיניבו ,הלכלכה יגוח לש םקוזיח ידיל וז המגמ

 14 ןילופ תודהי לש תונורחאה םינשה םישימח

 -םיללובתמו השראוו תוליהקב םינפל וטלשש םיללובתמה

 תדוגא שארב םבור ודמעו םינומהה ןומאמ ונהנ אלש ,הצחמל
 תלועפ שארב הדמעש הצעומל םייונימ .םילודגה םירחוסה

 ,ינידמ םרוגל םתוא הכפהו םתעפשה תא הריבגה טניו'גה

 בוזעל ידכ ,הנושארה תונמדזהב "הדוגאה" םע דחי שמתשהש

 ילבמ ,הלשממה ירחא ררגהלו ינויצה ימואלה הנחמה תא
 .םידוהיה יפלכ יתימאה הסחיל בל-םישל

 תידדה הרזעו עויס

 תועוצקמ יפל תורבח תמקהל טניוגה רזע ישילשה בלשב

 ,תילאיצוסה הרזעה תא וידיב זכירש ,"סוטנצ" םקוה .תולועפה

 ינינעב לפיטש "זאט" :םיבוזע םידלילו םימותיל דחוימב

 תיעוצקמ הרשכה ןעמל הלועפב זכרתהש "טרוא" ;תואירב

 -ובעל ,םתסנרפ תורוקמ ומתסנש ,םידוהי ינומה תרבעה ןעמלו

 ,"יארשאל ידוהיה יביטרפואוקה דוגיאה' ; תיביטקודורפ הד
 יחטשב וחתפתה רשא ,ידדהה יארשאה תורבח תא םקישש

 ימיב םבורב וקרפתנו א"קי תרזעב רבעשל יסורה שוביכה

 -יטארפואוקל יזכרמ קנב םג םקוה .הנושארה םלועה-תמחלמ

 -שאל זכרמ דסונ ומוקמבו 1932 תנשב לסוחש ,םיידוהי םיב

 -תולימג תופוקל יזכרמ דעו םקוה 1926 תנשב .ידדה יאר

 --50-ב יללכה םנוהב תועקשהב ףתתשה טניו'גהש ,םידסח

 ילעבו םילכור ,םעה תלדל יארשא תקנעהב ולעפ רשאו ,%

 םעטמ םהילגר יקחוד לומ דמעמ וקיזחיש ידכ ,םידיריב םינכוד
 םעפב םעפ הריבגהש ,ילכלכה םורחה תעונת וא ,הלשממה

 היתועיסו תיטארקומד-תימואלה הגלפמה דודיעב ,התלועפ תא

 .תוילאקידארה

 ליבשב םלג-ירמוח תיינקל זכרמ םג םקוה טניו'גה תרזעב
 טניו'ג .תיממעה הגלפמה םע רושק היה רשא ,הכאלמ-ילעב

 םירדס-יא ענמ אל היתולועפ לע חוקיפה םלוא ,וב ךמת

 .לעפמה תלהנהב ןומאה תא ורעריעש

 ףא לע--לבקתנ ,"היצאנאס"ה לש בורה לעב ,םייסב

 לכ בייח רשא ,היישעת קוח -- ,תידוהיה תוגיצנה תודגנתה

 היה אל הידעלבש ,"תונמוא תדועת" לבקל הכאלמ-לעב

 יולמל הכאלמה-ילעבל דעומ עבקנ .הנדסב קיזחהל יאשר

 ינפב דומעל ולכי אל הכאלמ-ילעב ףלא 40 .קוחה תושירד

 רשא ,"הכאלמ-ילעבל יזכרמ דעו" םקוה זא ,ולא תושירד

 1934/57-ב הרישכה ,הבחרנ הלועפב חתפ טני'גה תרזעב

 -ועת" תלבק םשל תוניחבב דומעל הכאלמ-ילעב ףלא 20 --

 .םתקסעהו תוילוש ךוניחל ןוישר םג ושמישש ,"תונמוא-תוד

 1939 תנשב .םישדחה םיאנתל לגתסהל טניו'גה רזע םהל םג

 .הריעז היישעת ילעפימל רזע רשא ,"ידוהי ילכלכ דעו" םקוה
 קיסעהלו םתדובעב ךישמהל .תדחוימ םוקיש-ןרק תועצמאב

 הישעת ילעפמב הדובע אוצמל ולכי אלש ,םידוהי םילעופ

 .םילודג

 הרזעה .םילעופה לש תינכרצה היצרפואוקל רזע טניו'ג

 ןויצ-ילעופ לשו דנובה לש -- תוינכרצה יזכרמ ינשל הנתינ

 תא וטיאהש ,םייתכלממ םידיקפת טניו'גה םייק ךכ .לאמש

 ינוניבה דמעמה ינב ,םידוהיה לש םהיתוסנרפ תמיתס יכילהת

 וא הלשממה תרזע םוקמב האב תיפסכה ותרזע .םעה-תלדו
 1928 תנשמ לכה --הלשממה תוכימת .התרזע תא המילשה

 ולעו ,לשמל ,"סוטנצ" תסנכהמ 4.5%.ב וליחתה -- 1938 דע

 וליחתה תויריעה תוכימת .4.6%0-ל בוש תדרל ידכ ,ד.ְדָמדל
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 תוכימת .םיזוחא 10-ל דע ודריו 20.8%0-ל ולע ,14.8%זב

 דע בוש תולעל ידכ ,5.5%ל ודרי ,24.2%7-ב וליחתה טניו'גה

 .19.9%-ל

 לש תוליגרה הרזעה תולועפ תא הניטקה אל טניו'גה תרזע

 ףא ,ןמויקב וכישמה ןה .תושדחו תויתרוסמ תוידוהי תורבח

 יארשא תודסומ .רתוי תוינרדומ תורוצ ושבלו ובחרתהו ולדג

 טעמכ ואצמנ דסח-תלימג תודסומו ,םיקנב םשב וארקנש ,ידדה

 הרשכהל םיסרוק ,םייעוצקמ רפס-יתב .הרייעו ריע לכב

 יבושייב םיצופנ ויה הלא םג ללכב עוצקמ תיינקהו תיעוצקמ

 םימותיל הרזעו תואירב תודסומ םהב םיצופנש םשכ ,םידוהיה

 .םיבוזע םידלילו

 תעשב ונעדי אל וז הלועפ התיה תפעוסמו הלודג המכ דע

 ןורכז-ירפס םסרפתהל ולחהשכ ,האושה רחאל קר ,השעמ

 םילעפתמו םיהות ונדמע ,ודחכנש תוידוהי תוליהקל םישדקומ

 .םיידוהי רוביצ-תודסומ תוחתפתה לש הזה ןויזחה לכמ

 הינמרגב ןוטלשל רלטיה תיילע ימיב םידוהיה בצמ

 תומחלמ יתש ןיב תשדוחמה ןילופ תפוקת לש ינשה רושעה

 רגימש רחאל .יקסדוסליפ הנחמ לש ונוטלשב ןייטצה םלועה

 ,םטועימ תא קתישו ,םבורב םידוהיה תא עינכה ,ויביוא לכ תא

 לש עצבימ י"ע ,תיחרזמה היצילאגב םיניארקואה תא דוחייב

 -םש תויהל הכפהש ,תינלופב היצאקיפיצאפ ,"םולש תיישע"

 .םסרופמ רבד

 ,תיתלשממה הגלפמה לש עירכמ בור טלש יעיברה םייסב

 -נהלו לילכ יראטנמלרפה רטשימה תא לסחל התיה התרטמש

 ברסי אל רשא ,יקסדוסליפ דומעי ושארבש ,שדח רטשימ גיה

 השגינ התרטמ תגשה םשל .וז תערכמ הנוהכ וידיל לבקל דוע

 קוח תא תונשל ,השדח דוסיזתקוח תעצה דבעל הגלפמה

 היציזופואה יזכרמל ןתכיפה עונמל הפיאש ךותמ תויושרה

 יתלשממה הנחמה תלהנה הטילחה הלא לכ םע דחי .ןוטלשל

 לש ילאמרופה יחרזאה ןויוישה תלאש תא תיפוס רותפל

 תיברעמה להקה--תעדל םלושש ,סמ הז היה .ןילופ ידוהי

 לכו ברעמה ןמ קלח אלא הניא תשדוחמה ןילופש חיכוהו

 .תווש תויוכזמ םינהנ היחרזא

 קוח-תעצה הלבקתנו העצוה 1931 תנש סראמב ז"יב

 רשקב תומייק ויה דועש תולבגהה תא יללכ ןפואב תלטבמה

 ,סאלגטרה לש ותעצה וז התיה אל .תד וא עזג ,ןושל ,אצומ םע

 ןפואב קר אל םידוהיה לש םהיתויוכז תלבגה תא הלטיבש

 רובעל תומיזמ ילעב ואצמיי אלש ידכ ,ןתוא הטריפ םגו יללכ

 לוכיבכ ,תיחרכה אצמיתש ,השדח הלבגה סינכהלו קוחה לע

 וניא וליאכ ,תיללכ האווסה קוחל הנתינ .םינמזה ןמ ןמזב

 תא שיגדהלמ ענמנ אוה םג הצרמה .דבלב םידוהיב לפטמ

 לכ וז הלאשב ולפיטש ,ריכזהש יפ-לע"ףא ,קוחה לש ורקיע

 ודוסיש ,הזכ קוחב רסוחה .הנורתפל ועיגה אלו םימייסה

 והשלכ קזנ םנמא םרג אל ,ריהצה ,תינלופה תונלבסה תרוסמב

 ,ריבסהש ,ןוילעה ןידה-תיב לש וניד-קספל תודות היסולכואל

 וא םואלב ,תדב ינושה םעטמ תויוכז תלבגהל םוקמ ןיא יכ

 הז ןיא יכ שיגדהש ,ןבומ .תבייחמה דוסיה תקוח יפל ןושלב

 ידיל עיגה עירכמו עובק בור ול שיש םייסה קרש ,הרקמ
 -כימת שדחל הלשממה הטילחה ףקות רתייל .הזכ קוח תעיבק

 1%6 םיופנירג קחצי

 תויוכז הקינעה םגו דועב "סוטנצ" ןוגכ ,תוידוהי תורבחל הת

 .תיאשידיי תחאל ףאו תוירבע תויסאנמיג יתשל

 ןותעב ורמאמב סאלגטרה י"ע דחוימב השגדוה וז הדבוע

 "טנייה" י"ע אצוהש (השדח הלמ) "ובולס הבונ" ינלופ

 .תינויצה תורדתסהה לש יזכרמה דעווה לש ויתועד תא עייבהו

 הלשממב ךמות ידוהיה גוחה

 יבויח סחי לע רמש ןוהט ר"ד לש ותגהנהב ידוהיה גוחה

 רשפא יאש ,העדה הקזחתה תידוהיה תוירוביצב .הלשממל

 -תנהו תמייקהמ םידוהיל רתוי הבוט היהתש הלשממל תופצל

 םינפה-רטסינימשכ ,םישרוש התכיה וז העד .ביצי בור י"ע תכמ

 -יתב ידימלת תויוצרפתה תא םייסב ומואנב עיקוה יקצאריפ

 תאצל םהיתונויסנ תאו םידוהיה םהירבח דגנ םיהובגה רפסה

 ןויסנה אכוד תובוחרבש ,שיגדה אוה .םידוהיב תוכהלו בוחרל

 םינולגעש ריכזהל ןוכנל אצמ אלו הרטשמה י"ע וביאב הזה

 םרט םיטנדוטסה תויפונכ תא חירבהל וחילצה םידוהי םילבסו

 םידוהיב תוערפ לש ןויסנ לכש חיטבה אוה .הרטשמה העיגה

 ,תואטיסרבינואה ירעש תא רובעל ותלוכיב ןיא םלוא ,אכודי

 .הימונוטואמ תונהנה

 ןבומכ ,הדמע םיהובגה רפסה-יתב ידימלת תוערפתה ירוחאמ,

 תויסרפר י"ע העגפנ אלש ,םיימואלה םיטארקומידה תגלפמ

 אל איה .לאמשה ומכ היציזופואב הגהנש פ"עא ,הלשממה

 .ירמו תונגפה תעונת ןגראמ ליחתהשכ לאמשל הפרטצה

 הריקפמה ,םהב תכמותה הלשממה לעו םידוהי לע הפקתהה

 התעט אל איהו .רתוי הליעי הל התארנ ,םנוטלשל ןילופ תא

 ,הקספוהו החילצה אל הנושארה הפקתהה םנמא .הנובשחב

 לש הימונוטוא תא ליבגהל תננוכתמ הלשממהש ררבתנשכ

 דירטהל רחא יעצמא ישוק ילב האצמ איה ,םיהובגה רפסה-יתב

 םרג ינומלא י"ע יקצאריפ חצר ,םרב .הלשממהו םידוהיה תא

 -ידה םיימואלה ברקב תוילקידארה תועיסה ירבח ןיב םרסאמל

 דגנ םתוערפתה אכידש ,שיאה חצרב ודשחנש ,םייטארקומ

 תולועפ ללגב יניארקוא י"ע עצוב חצרהש ררבתנשכ .םידוהיה

 וררחוש ,היצילאג חרזמב םיניארקואה ירפכב "היצאקיפיצאפה"

 .םתדובעל ורזחו אלכה-יתבמ תילאקידארה העיסה ינוירב

 .םידוהיב תורגתה ישעמל

 לכב הלשממב ךומתל לוכי ידוהיה גוחה ןיאש זא ררבוה

 -יהב קפתסה אוה הנושארה הנשב .ויצמאמ ףא לע ,היתולועפ

 לש םהיכירצל רכנתהש ,ביצקתה תעצה לע העבצהמ תוענמ

 .לושינו יסנאניפ לוצינ לש ביצקת תויהל ךישמהו םידוהיה

 איבהל ידכ ,ביצקתה דגנ עיבצהל ומצעל הבוח האר םיובנירג

 דעב ועיבצהש םידוהיה ינומה לש םתעד תא יוטיב ללכל

 .ויתומישר

 הלשממה דגנ חעבצהו תוחכפתהה

 וחלשי ויתודעוולש םייסה ןונקתל ןוקית תעצה החד םייסה

 ,ןונקתב עבקנשמ ןטק םהירבח רפסימש תועיס םג םהיגיצנ

 העדב הל םייוצר םיגיצנ ףרצל המיכסה הלשממה תעיס םלוא

 םיטועימה תועיסל רבחתהל םיובנירג לש ותעצה .דבלב תצעיימ

 התחדנ ,ןהירבח לככ ,דסחב אלו תוכזב תודעווב ףתתשהלו

 ,תיתכלממה תוינידמל תונמאנ לש הנגפהה וז התיה .גוחה י''ע

 באלסינאטס י"ע השרדנש םשכ ,יקסדוסליפ לש הנחמה שרדש

 .בצמה תא ,ןבומכ ,התניש אל הנגפהה .ותעשב יקסבארג



17 

 -צהל ץלאנ ומצע גוחה האר רבכ יעיברה םייסל הינשה הנשב

 רבדב קר .םיובנירג עיבצהש םשכ ,ביצקתה דגנ אוה םג עיב

 עיבצהל גוחה ססיה םיהובגה רפסה-יתב לש הימונוטואה תלבגה

 -וטלש דגנ יולגב אציש ,םיובנירגל דוגינב הלשממה תעיס םע

 קר אל הימונוטואה תא םילצנמה ,םיהובגה רפסה-יתב תונ

 תא םרגוסב ,הבשחמה שפוחו עדמה תערל אלא ,םידוהיה תערל

 ינפב םג אלא ,םידוהי םירוספורפ ינפב קר אל ,עדמה ילכיה

 םיובנירג ששח אל ןכ ומכ .םייביסרגורפ םינלופ עדמ ישנא

 םעש י"פעא ,הלשממל ןומא-יא תעבצהב היציזופואל ףרטצהל

 -ישש המ .םייטארקומידה םיימואלה תעיס םג ונמנ היציזופואה
 .ןומיא דעב עיבצהל גוחל קומינ שמ

 ללכש ,ימואלה הנחמה לש תוגיהנמה התנפ 1932 תנש יהלשב

 ,תוימשיטנאה תועיסהו תיטארקומדה תימואלה הגלפמה תא

 תוינידמה רבדב תוידוסי תולאש עבראב הלשממה תגלפמל

 -ואווה ןותע"ב ומסרפתנ תולאשה .םידוהיה תייעבב תינלופה

 :ןה הלאו ,תיטארקומיד תימואלה הגלפמה לש הנואטב "יאש

 תגהנה תינלופ הניחבמ עונמל םילוכיה םימעטה םה המ" (1

 רפס-יתבב םידוהיל "הרוגס הסכימ" לש איהש הרוצ וזיא

 תורשימל יונימב הבוטל הלשממה הלפמ עודמ (2 ;םיהובג

 תא הישעת ילעפמל תואוולהב ,הנידמל םיקפסל ,הנידמה

 ידכ רבד השענ אל עודמ (3 ;םיינלופ םיימואל לע םידוהיה

 ; םיימואל םיטועימ רבדב הזוחה ילבכמ ןילופ תא ררחשל

 םוחתב דחוימ סחי בייחמה ,רז םרוג םידוהיה ןיא םאה 64

 ..."?יתוברתה יקשמה ,ינידמה

 אל הלא תולאשב ללכ ידוהי גשומהש ,ןאכ ריעהל ךירצ

 הלשממה תגלפמ לש הנואטיבב .םידמושמ םג אלא םידוהי קר

 .ימואלה הנחמה לש ויתוחנה תא הרתסש ,הפירח הבושת האב

 הנתיא היצאנאסהש ,עבוקה "טנייה"ב רמאמל התכז וז הבושת

 .תויוכז יווש הכלממה יחרזא םה םידוהיה יכ ,התפקשהב

 .הפירחה הבוגתה ירחא הקזחתנ ימואלה הנחמה לש ותלומעת

 -םוקמ איה םידוהיה תייעבש בטיה עדי ימואלה ינלופה הנחמה

 .התגלפמו הלשממה לש הפרותה

 הינמרגב רלטיה ןוחצנ

 .ןוטלשה תא וספתו הינמרגב ותעיסו רלטיה וחצינ םייתניב

 ןיאש ימואלה ינלופה הנחמב ףא ובשחנש ,םיבר םיגשומ

 טאל טאל ורשכוה ,תוברת ילעב םימע תרבחב םהב שמתשהל

 ולאשנש ןמזמ הנש הרבע אל .הינמרגב רלטיה תוטלתשה י"ע

 עידוהש ,רמאמ םסרפתנ "יאשראווה ןותע"בו ליעלד תולאשה

 םילטומה םידיקפתה ינפב דומעל ידכ" :רומאל יולג ןפואב

 ןורתפה והז .ןילופמ םידוהיה תא איצוהל ונא םיבייח ,ונילע

 ייחב ימינפ לקשמ יוויש תנכסמה ,תאזה הבואכה היעבה לש

 ."םעה

 איה ןיאש ,העיבקב וז המסיס לע הביגה הלשממה תגלפמ

 תודמועה תוצובקב תינידמ היכראנא תטלשה ידיל אלא האיבמ

 .ימואלה הנחמה לש ותעפשה תחת

 תילכלכ תוינידמב ךישמהל הלשממהמ וענמ אל ולא תועדוה

 לש ויתושירד תובקעב החתפתהו הכלה איה .םידוהיה דגנ

 וחתפש ,"תויטסיכראנאה" תוצובקה לש ןצחלו ימואלה הנחמה
 ףאו תועיגפל התסה ינפמ ועתרנ אלו תוימשיטנא תולועפב

 תועומשו םירכיאה לש דוריה םבצמ לוצינ י"ע םידוהיב תוערפל

 .םינלופ דגנ םידוהי לש הביא-ישעמ רבדב תונוש

 1388 ןילופ תודהי לש תונורחאה םינשה םישימח

 תולדלדיהה יכילהת .ערו ךלה םידוהיה לש ילכלכה םבצמ

 הפקתה הנגרואש ,ךכ ידיל ועיגהו וקימעה םידוהיה ינומה לש

 הדמע הלאה םינכודה דיל .םידיריב םידוהיה לש םינכודה לע

 תוליבח םע דיריל דירימ םיעסונ ויהש ,םידוהיה םירחוסה תלד

 ויה אל רשא ,םילד םירכיאל םירכומ ויהש ,תולוז תורוחס

 ,תיררגאה המרופירה .רתויב תונטק תויונחב תונקל םתלוכיב

 -רכנש תירבה רחאל החנזוה ןנוכמה םייסה דוע הילע טילחהש

 קלחל ופידעה ,תולודגה תוזוחאה לעבו יקסדוסליפ ןיב הת

 -לופה םירכיאל ןרכומלו רפסה תולילגב תולודגה תוזוחאה תא

 -וחאב בשיתהלו רפסל םהיתוחפשמ םע רובעל ומיכסהש ,םינ

 -ייבהו יניארקואה רכיאה יכ ועדיש יפ לע ףא ,וקלחנש תוז

 וז תובשייתה .ימואלו ילכלכ לושינ וז הלועפב האר יסורול

 הלוצאה ידיב התיהש המדא הריבעמ איהש ,הדבועב הקדצוה

 וז הלועפ ןיא ,םינלופ םירכיא ידיל םינשב תואמ תינלופה

 וא םיניארקוא לש םתושרב אצמנה המדא לעש ףא תלזוג

 וז הקדצה .לושינ לש תונעטל דוסי אופיא ןיא .םיסורולייב

 -ייבהו תיניארקואה היצנגילטניאל ,םירכיאל םהל התארנ אל

 הרבגו הכלה ןילופ לש רפסה תולילגב האנישה :תיסורול

 .םהינכשו םיבשייתמה ןיב םימד תויושגנתה ידיל האיבהו

 םירכיאה תייעב תא והשלכ ןורתפ הרתפ אל וז הלועפ

 תלכלכל וקיפסה אלש ,תוריעז תוקלח ילעב תא ,עקרק ירסוחמ
 -חיש רחאל ,התעשב המרגש הישעת זכרמל האיציה .החפשמ

 ,םינלופ םילעופ דמעמ תמקהלו הישעת חותיפל ,םירכיאה רור

 יתב ילעופ ןיב הדובעה ירסוחמ רפסמ .םעפה הליעוה אל

 וארה ימואלה הנחמה ינלכלכ .םיפלא תואמל עיגה תשורח

 ףאו םיידוהיה היבשות תוסנרפ לעו תוידוהיה תורייעה לע זא

 רחסמ :ןוגכ םינלופה יניעב תוטוזב זא דע וארש הלא לע

 םירכיאה ינומהל אצומ ןיאש הכלה העבקנ .םידיריב םינכודה

 שיש ,םידוהיה לש הסנרפה תודמע תשרל אלא ,םילדלודמה

 .ץראה ןמ םקחודל

 תיצאנה הינמרג םע תודידי-תירב

 -נואתה ימואנמ רובעל המצעל הבוח התאר תידוהיה תוגיצנה

 לקתו םידוהיה לש םיינועב הארת הלשממהש ,הווקתמו תונ

 דגנ העבצהו תואחמל --םהל םג גאדתו דבכה םיסימה-לועמ

 ילעב םגו םירחוסהו "הדוגאה" ישנא וזעה אלש המ ,ביצקתה

 עיבצהל זעה ידוהיה "ולוק"ה .הישעתה קוח תמיאמ הכאלמ

 ידיל איבי הז זעונ השעמש ,הווקת ךות 1933/4 ביצקת דגנ
 .המייקתנ אל וז הווקת .והשלכ יוניש

 ןברקה .םידוהיה דגנ ותינכות תמשגהב רלטיה חתפ םייתניב

 םה .םינש הזמ הינמרג ירעב ורדש ןילופ ידוהי ויה ןושארה

 סנכיהלו תובכרהמ תדרל וצלאנו ינלופה לובגל ואבוהו ושרוג

 היחרזא תרזעל האב תינלופה הלשממה .תולובגה ןיבש חטשל

 .ןישנובז הרייעב ראשיהל תושר םהל הנתנו םישרוגמה
 ידוהי םעטמ הרזע דעו םקוה םגו ותרזע תא שיחה "טניו'ג"ה

 יטילפל הלמגש ,דסחב הקפתסה אל תינלופה הלשממה .ןילופ

 -תה תלטה םשל םימואלה-רבחב הלועפ החתפ איה :הינמרג

 םג ,םיימואלה םיטועימה הזוח דוסי לע ושרדנש ,תויובייח

 תוריהז וגהנ תומצעמה .התחדנ ןילופ לש התשירד ,הינמרג לע

 -צעומה היסור דגנ קזח סירת הב וארש ,הינמרגל ןסחיב הבר

 .ןילופמ הברהב קזח ,תית



 םיוכנירג קחצי 2

 הגפימה ינפל תיצאנ-יטנא תוליעפ

 םע דחי תיצאנה הינמרג דגנ תונגפהב ופתתשה ןילופ ידוהי

 המסריפ םייסב תידוהיה תוגיצנה .הפוריאו הקירמא ידוהי

 איה .תיצאנה הלשממה לש תוירברבה ישעמ דגנ תעד-יוליג

 םשב העבוה הבש ,םימואלה-רבח תצעומל היציטפב התנפ

 היזלש ידוהימ תויחרזא תויוכז תלילשל תודגנתה ןילופ ידוהי

 םיעצמא טוקנל השקיבו ,דחוימ דמעממ התנהנש ,תינמרגה

 -יהקה יגיצנ .תוועמה ןוקיתלו ולזגנש תויוכז תרזחהל םיליעי

 לע םימואלה רבחל ףרגלטל ושרדנ םידוהיה םינוגריאהו תול

 לש וריכזת לע םג םתח ידוהיה גוחה .וז היציטפל םתופרטצה

 ריכזתה .םלועה ידוהי ידי-לע דסונש ,דחואמה הרזעה דעוו
 ,הינמרגב םידוהיל םרגנש ,לוועה דגנ םימואלה רבחל חלשנ

140 

 הילע הלביקש הינמרג תויובייחתהב עגופ אוהש שגדוהו
 .1922-ו 1919 תונשב

 ידוהי לש וז תוררועתה ןוצרב התאר תינלופה הלשממה
 יקסדוסליפ לש ותעצה לע שחלב ורפיס העש התוא ,ןילופ

 קיפסי םרט הינמרג תא ףיקתהל תושר ול ןתניתש ,תומצעמל

 ישפנ ךרוצ זא האר ןוהט ר"ד .הב רצבתהל יצאנה ןוטלשה

 ,םידוהיה לע הניגהש ,תינלופה הלשממל םייסה תמבמ תודוהל

 -ילע התנגה לע ותרכה עיבה אוה .ינמרגה םוניהיגב םייורשה
 ןוהט רד רמא --ינא האגתמ" .תוימואלניב תומב לעמ םה

 תירוטסיה המחלמב הבצייתה רשא ,הנידמל ךייש יננהש --

 תוברתהו היצאזיליביצה עקרק לע ,היצאזיליביצו תוירברב ןיב

 ."םינש ףלא לש תללוהמה התרוסמל השחכתה אלו

 ןילופ לש הסחיב לחש ,הנפימה ברע ורמאנ הלא םירבד

 1934 ,ןילופ-הינמרג תודידי תירב לע הרהצה
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 תומצעמה יכ ,ןילופ תלשממ החכונשכ .רלטיה לש הינמרגל
 הגממ ררחשלו תויצאנה תא אכדל התשירד אלמל תוטונ ןניא

 יקסדוסליפ .הצקה לא הצקה ןמ התעד התניש ,הפוריא תא
 .הכלהו התחפ הנידמה יניינעב ותוברעתהו הלוח היה רבכ

 ,אבצה לע חקפמה : "םילנולוקה" לש הנוטלש תפוקת הליחתה

 -רשו יקסבוקדלקס לרנגה הלשממה-שאר ,ילגימש"ודיר לרנגה
 -ומידה םיימואלה ינפב דומעל םחוכ לשכ ,קב לנולוקה ץוחה

 תוצעומה-תירב ןיב .ץראב האגש תוימשיטנאה לגו םיטארק

 ררבתנש רחאל הנורחאה וז תא ופידעה תיצאנה הינמרג ןיבל
 ןתנווכב ןיאו התוא תופידעמ ןה םג תויברעמה תומצעמהש ,הל

 התמצוע הינמרגל ריזחהלו רצבתהל יצאנה ןוטלשל עירפהל

 -ילשל םהל הארנ הז בצמב .הנושארה םלועה-תמחלמ ינפלמש

 התדמע קזחת תיצאנה הינמרגל תוברקתההש ,םישדחה םיט

 םג תיצאנה הינמרג .תוצעומה-תירב יפלכ םגו ברעמה יפלכ
 הרתי החכוה ןילופ ןיבל הניב וז תוברקתהב התאר איה

 ,תוצעומה-תירב דגנ תונפל התמגמ יכ ,ברעמה תומצעמל
 ,ןבומכ ,התיה וז תוינידמ .התוטשפתה עונמלו הילע םייאל

 תוצרפתה ינפמ ןדחפ תא השילחהו ברעמה תומצעמל היוצר

 תוינידמב הז הנפימש ,ושיגרה םידוהיה .השדח םלוע-תמחלמ

 -אקידארה תוימשיטנאה תועיסה לש ןתעפשה תא ריבגי ןילופ

 .םידוהיה דגנ ןהיתולועפ תאו תויל

 התרכש ,הלשממה דגנ ףירח םואנב תאצל זעה ןוהט ר"'ד

 ידוהיל אצמנש ,ותעשב ןימאה אוה ."םיראבראבה" םע תירב
 ףתושמ בייוא דגנ הלשממה םע ףתושמ הלועפ-הדש ןילופ

 רזע ךכיפל .םידוהיה לש םבצמב הבוטל םייונישל הוויקו

 תוינידמ תולועפב החתפש ,הקזח תינמרג-יטנא תיזח תמקהב

 הדדוע הלשממה .הינמרג תרצות לע םרח הזירכהו תוימואלניב

 .וז הלועפ

 ןילופ תוינידמ לע הינמרג לש התעפשהמ ששח ןוהט ר"ד

 היתויועט לע תרזוחה ,ןילופל ששח םג אוה ,םידוהיה יבגל

 יפלכ הינמרג לש תובוטה היתונווכב הנימאמו תוירוטסיהה
 .ןילופ

 .ןוהט ר"ד לש ומואנ לע םעזב הביגה תינלופה תונותעה

 -והיה "הפצוחה' דגנ אצי תימואלה היטארקומדה לש הנואטב

 םעהשכ ,ץוח יניינעב ןילופ לש התוינידמל דגנתהל תיד

 .הב ךמות ולוכ ינלופה

 תדרוי הליחתה ידוהיה רוביצה לש תינמרגיטנאה הלועפה

 ,םינלופה םירחוסה תדוגאמ הלביק הנושארה הכמה תא .םיאלפ

 םירחוסה .הינמרג ירצומ תמרחהל ףרטצהל הל ועיצהש

 םידוהיה םירחוסל םהלש םתיינפ תא וריכזהו ובריס םינלופה

 םה .םינלופבו ןילופב העגפש הינמרג תמרחהל ופרטציש
 .הינמרג ירצומ םרח דגנ םיילכלכה םיקומינה תא םהל וריכזה

 ףרטצהל םתוא םיענומ ,םתבושתב ובתכ ,םיקומינה םתוא

 תינמרגיטנאה הלועפה ישאר .םידוהיב תועיגפ לשב םרחל

 .הלשממה תרזעב וחטב יכ ,םירחוסה בוריסל בל ומש אל

 ,וכיח אל הינמרג םע ןילופ לש תודידיה תירב המתחנשכ
 םיברו ,היוצר וז הלועפ ןיא יכ ,םהל זומרת הלשממהש

 .םתלועפ תא וקיספה

 השדחה הקוחה

 שרדש ,הלועפל החונ העשה יכ ,האצמ תינלופה הלשממה

 בשומב .הל גיצהש ,ויתולאש עבראב ימואלה הנחמה הנממ

 42 ןילופ תודהי לש תונורחאה םינשה םישימח

 הניא ןילופ יכ ,קב ץוחה-רש זירכה םימואלה רבח תצעומ

 רחאל ,םיטועימה הזוח "רחא אלמל דוע תבייוחמ המצע האור

 -ואל םיטועימש ,תונידמה לכ לע וליטהל התשירד התחדנש

 םינוידב דוע ףתתשת אל איה .ןהיתולובגב םיאצמנ םיימ
 ,ןילופ לש וגיצנל ול רבסוה .הז הזוחב תורושקה תולאשב

 .ינשה דצה תמכסהב אלא ,הזוח לטבל תוכז דחא דצל ןיאש

 תינלופה הלשממה םלוא .יטפשמ ףקות ותרהצהל אופיא ןיאו

 ילבכ תריבש תא גוחל ינלופה םעל הארקו ךכל התעש אל

 ושיגרה םידוהיה .ןילופ לע וקיעהש ,םינורחאה דובעישה

 תופקתה תא הרצע רשא תימואלניבה םתנעשימ הסרהנש
 .תוגיגחב ףתתשה אל םידוהיה יגיצנמ שיא .תוימשיטנאה

 דוסיה תקוח תעצה יתלשממה בורה סינכה 1931 תנשב

 ותוא התלעהו אישנה לש ונוטלש תא הריבגהש ,תנקותמה

 לכו ,דבלב הירוטסיההו םיהולא ינפל יארחא טילש תלעמל
 הכלממה תא הזירכה הז םע .וינפל יארחא יתכלממה ןונגנמה

 ונעמל בירקהל בייח חרזאהש ,דחוימו דיחי ימואל לאידיאל

 האישנו הכלממה -- איהו התוא דובעל ,ודואמו וחוכ לכ תא

 הנושארה העצהב .ורשואו ודובכ ,ונוחטב ,וייחל גואדל םיבייח

 תויוריח וחטבוה דוע ,יטארקומדה רטשימהמ הברה ראשנ דוע

 אצמתהל ורשוכבו ותונמאנב דשחה רבג אל דוע ,חרזאה
 .םימעה יסחי תכובסתבו תוינידמה יכבנב

 םייוניש הב וסינכהו וז העצהב ונד םינש עברא ךשמב

 לש םהיתומוקמ תא ספותה ןרבוס-טילשל אישנה תא וכפהש

 יקסדוסליפ תדימ יפל .טנמלרפה ירבח -- םינרבוסה תואמ

 הנווכב ,ריאשה דועש המ .דוסיה תקוח תא וכרע ויתועיבתו
 -תנשכ םלוא .לטיבו טאניסה אב -- םעה ןוטלשמ ,הגגשב וא

 תא יקסדוסליפ הלח רבכ 1935 תנשב המסרופו הקוחה הלבק

 ריבעיש ,לאוגו גיהנמ ,שרוי ריאשה אלו הנממ םק אלש ,ותלחמ

 ינש ןיב דבכנ םוקמ הל עבקיו הפוקתה תורעסב ןילופ תא

 הרזח ןילופ לש התוריחו התומלשל םתנכס רשא ,םיקנעה

 .השדחתנו

 ,יקסדוסליפ לש םינמאנה וידימלת ןיב הטלתשה הכובמ

 ,גיהנמה לש ומוקמ סופתל לכות רשא ,תוישיא ואר אלש
 אופיא וטילחה .ךכ לכ תנכוסמ הפוקתב םלועה ןמ קלתסהש

 אבצה יחקפמ תא דימעהל ,הלשממה-שארל ןוטלשה תא רוסמל

 ילאקידאר יוניש ידי-לע חיטבהלו םינייוזמה תוחוכה שארב
 אלא ,תויסחיה ןורקע לטובי קר אלש ,תוריחבה תקוח לש

 תא להנל םירשכומה ,ויריחב םג ויהי םעה ירחבנש חיטבי

 וללה "םיריחבה" תא .חונמה גיהנמה לש ויכרדב הכלמה

 -לע םידמעומה תעיבק בלשב ,םיבלש ינשב הלשממה עבקת

 ידכ .הלשממה ינמאנמ היהי ןהב בורהש ,תודחוימ תודעו ידי

 תרשע לש תוצובקל םג ןתנית היטארקומדה תבוח תאצל

 ינשה בלשב םג .םהלשמ םידמעומ דימעהל םירחוב םיפלא

 אלש ,ולא תוצובק לש םידמעומהו ,החוקפ הלשממה ןיע היהת

 וסנכוי אל ,םעה "יריחב" םע --הלשמה תעדל ---וונמיי

 רחובל היהי רשפא םבריקב קרש ,הריחבל םידמעומה תומישרל

 תעיבקל תיאשרווה הדעווה בכרה תא המגודל איבנ .רוחבל

 תייריעל -- 146 ,תיאלקחה הכשלל םיגיצנ 34 : םידמעומה

 ;התמדוק רוזיפ רחאל הלשממה ידיב התנמתנש ,השראוו

 ,הלשממב םייולתה תודסומ -- היישעתו רחסימ תוכשלל -- 0

 היצנגילטניאה תודוגאל םיגיצנ 39-ו םילעופה ידוגיאל 4

 הנתינ םידוהי לש םילעופל קדצ לש סחיל ןמיסכ .תיעוצקמה



 14 םיובנירג קחצי 14%

 "אברדא"ה תוינידמ

 ,רוביצה ןוחטב תא ןכסמה ,בצמה ןמ אצומ השקיב הלשממה

 תינכות הרריב ןכו תידוהיה הריגהה תרבגהל ךרד השפיחו

 ,ראקסאגאדאמל הריקח תדעו הרגיש איה .תינומה האיציל

 לארשי-ץראל ןילופ ידוהי לש םתיילע תלאש תא הררוע

 תונכוסה יגיצנ םע תוחישבו ,םימואלה-רבח לש םיבשומב

 -יפיטרסה תקולחב הינמרג ידוהי תפדעה דגנ הנעט תידוהיה

 םנוה תרבעהב םידוהיה לע לקהלמ הענמנ איה םלוא .םיטאק

 םהה םימיב .תולעלמ םהמ םיבר העיתרה ךכבו לארשי-ץראל

 ןילופ םע רשקתהל ןויסנ םילשוריב תונכוסה תלהנה התשע

 ירחוס לש םתעד לע לבקתה אל הז םכסה ךא ,ירחסמ הזוחב

 ,תווקתה .דחי-םג ינלופה רחסמה דרשמ ידיקפו ביבא-לת

 רחאלו ומייקתנ אל ,הינמרגמ "הרבעה"ל המוד ךרד חתפיתש

 ןוה תרבעהש ,ולבק ןילופ תונוטלש .םכסהה שדוח אל הנש

 ןוילימ םישימח ךסל העיגה יקוח-יתלב חרואב ןילופמ ידוהי

 .םיבוהז

 איהש ,םינומהל חיכוהל הלשממה הנווכתה רבד לש ותימאל

 ןילופמ םידוהיה לש האיציה תשחה ןעמל לוכה תא השוע

 יגוחב .שממ-לעופב תאזה האיציה לע לקהל רשאמ ,התרבגהו

 ישעמל רושיא ןיעמכ הלשממה לש וז תוינידמ השרפתנ א"ראנ

 עימשה הז בצמ בקע .םידוהיה דגנ םהלש תורגתההו התסהה

 םחלית הלשממהש ,יקסבוקדאלס ,הלשממה שאר  םייסב

 איה ןיא םידוהיה דגנ ילכלכה קבאמב וליאו תוערפ יללוחמב

 תוינידמ .הזה קבאמה תא אנ-ולהני ,אברדא .עשפ לכ האור

 המסיסל אופיא הכפהנ (תינלופב "םשווא") "אברדא" לש וז

 .םידוהיה יפלכ הלשממה לש תימשר

 לאמש ןויצ-ילעופו ,דנובל ,םינלופ םיימואל םילעופל תושר

 תומישר תא תעבוקה הדעוול דחא גיצנ תחא לכ חולשל ןימיו

 .םידמעומה

 הלשממה היפלש ,וז תמכוחמ תוריחבה-תקוחל הבושתה

 תילילש התיה ,טאניסהו םייסה ירבח תא השעמל הנמתש איה

 םילעופה לש תוידוהיהו תוינלופה תוגלפמה לכ ,תטלחומ

 אל יכ ,ועידוה רבעשל יסורה שוביכב תינויצה תורדתסההו

 .ןתטלחהמ הידגרט התשע אל הלשממה .תוריחבב ופתתשי

 ופרטצהש תורחאה תוגלפמה יקירעבו הלש הגלפמב הל היה יד

 ,תויקוח-יתלבהו תויקוחה תואנהה לכב תונהיל ידכ ,הילא

 החוטב התיה הלשממה .טאניסב וא םייסב תורבחב תורושקה

 ,ןמזה לכ הירחא וכלהש ,תוידוהיה תוגלפמה לש ןתונמאנב

 ועגעגתהש םישנא "תונבל תע" ינויצ ןיבמ םג הל ואצמנו

 םתעש לצנל וזפחנו טאניסב וא םייסב טאדנאמל ןמזה לכ

 -ייתהל חרכהב םהישעמ תא םג וקידצה םה .ףוס-ףוס העיגהש

 תיברמל .םידוהיה תויוכז לע הנגה לש השקה הכרעמב בצ

 תוגלפמ ברקב םיטדנאמה יפאוש ןיב תובירמ וצרפ הפרחה

 .תונוטלשה ידיב ץרחיי ןניד קספש וללה ושיגרה אל .ולא

 "הליווח" ןותעה לעב ,ןירמזור ר"ד המ םושמ לספנ ,בובלב

 םושמ "גוחה" תושארמ רטפתהש ,ןוהט רייד לש ומוקמ אלממו

 הארוה וא זמר ןתינ .השדחה דוסיה תקוח דעב עיבצהל טילחהש

 ר"ד ידיל טאדנאמה תא רסמ בובלב יזכרמה ינויצה דעווהו

 םוצמיצב םעפה הגהנ אל הלשממהש ,וילאמ ןבומ .ןייטשרמוז

 הלע םינורחאה טאניסהו םייסב םידוהיה יגיצנ רפסימ :ירזכא

 .יעיברה םייסב םיגיצנה רפסימ לע

 קיטישפ תוערפ

 ,התסהה .תימשיטנאה הלועפה תא תאש רתיב הדדוע וז הדבוע הטיחשה קוחו םימורגופה שודיח

 םינוש תומוקמב שממ תוערפ היפנכב האיבה ,הכלהו הרבגש

 הרייעב .םידוהיה דצמ תוננוגתהב םעפה םג ולקתנש ,ןילופב

 .םיניגמה דחא ידיב ףיקתמ ןוירב גרהנ (םודאר זוחמ) קיטישפ

 ואבוהו חצרב ומשאוה רשא ,םידוהי הרצעו העיפוה הרטשמה

 תוננוגתהש ,לילעב וחיכוה ןידה-קספו טפשמה ךלהמ .ןידל

 היסור ימיבכ .עשפכ תבשחנ םיפקות םינוירב ינפמ םידוהי

 ינפמ הנגה םשל ןגראתהל תוכזה םידוהיה ןמ הללשנ תיראצה

 עונמל התבוח יוליממ תטמתשמ הרטשמהש העש ,םיערופ

 .תוערפ

 רואית יבגל תוקפאתההו תוריהזה ורבג ידוהיה רוביצב

 .םיתיסמו םיביואל הפ ןוחתפ תתל אלש ,ותייווהכ בצמה

 ,הלשממה תגלפמ ימאונמ דחא שרד םייסה לש ביצקתה תדעווב

 לארשי-ץראב זכרתהל םידוהיה תופיאשב ךומתי ץוחה רש יכ

 רש היהש ימו רבעשל ב"הראב ןילופ רירגש .תרחא ץראב וא

 םידוהיה תאיציל עייסל המגמב השדח הגלפמ ומיקה ,רצואה

 ןילופ תא ררחש ןעמל ,תורחא תוצראל וא לארשי-ץראל

 .המוחתב םייוצמה םידוהיה ינוילימ לש הדבכה הסמעמהמ

 תא וליג ךא ,יחרזאה ןויוושל םתונמאנ לע וריהצה םיינשה

 ינפ לע םינלופ הרקמ לכב ףידעהל הלשממה לעש ,םתעד

 .םידוהי

 הז חור ךלהב םוחלל האצי הבורב תידוהיה תונותעה

 -- רמולכ ,הנשונה הקיטגולופאה רצואמ םיבואשה םיקומינב

 םיאיבמ ,םהיתונורשכבו םצרמב ,םידוהיה יכ ,חיכוהל השקיב

 םייסל וסנכוהש "םעה יריחב" תורושב ףוספסאה לקשמ לדג

 -יטנאל הלש תודגנתהה חוכ תא וקתיש וללה .הלשממה ידיב

 -מואל הגלפמ המק .ינלופה רוביצה ברקב הרבג רשא ,תוימש

 וכרענ .םידוהיה דגנ רוריטב הלגדש ,(א"ראנ) תינוציק תינ

 ,םיברועמ תובוחרב ורבעש ,םידדוב םידוהי לע תויולפנתה

 .השראוב יסכאסה ןגב ןהידלי םע וליבש תוידוהי םישנ לעו

 עורזלו םיידוהיה תובוחרה לא רודחל וסינ תונגרואמ תויפונכ

 -ייעלו םירעל ףא התלועפ תא הביחרה וז העונת .המיא םהב

 םידוהיב עוגפל םירכיאה תא התיסהו השראוול ץוחמ תור

 הרבע איה הרהמ-דע .םידיריה ימיב דחוימבו תונמדזה לכב

 םיעצמא תטיקנמ הענמנש הלשממה תדמע .םימד תוערפל

 תאו רעונה תא ,םילעופה תא הררוע ,םיפקותה דגנ םיפירח

 וברתה .םינוירבה תופקתה ינפמ תימצע הנגה ןגראל םעה תלד

 םיכומ ףא םהיניב ואצמנו םימשיטנאה םע תושגנתה ירקמ

 ןיב הדירפהב ,הרטשמה הברעתה הלאכ םירקמב .םיעוצפו

 .םינגוגתמה םידוהיה תא רקיעב הרסא איהו םידדצה

 א"ראנ יגיהנמ ורמא םינומהה תתסהבו תונגרואמה תולועפב

 אלא ,םירובידו םימויאב םידוהיה לש םהייח תא ררמל קר אל

 ןילופב םיחוטב דוע םניא םשוכרו םהייח יכ םהל חיכוהל

 הנחמה" יגיהנמ לש םחוכב ןיא םא .ץראה ןמ קלתסהל םהילעו

 התירב ילעב ךרדב ךלת יכ ,הלשממה לע עיפשהל "ימואלה

 תושעל רוריט ישעמ תועצמאב התוא םה וצלאי ירה ,םינמרגה

 .ןכ
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 םע יכ ,ידוהי דצמ האדוה לכ .םיבשוי םה הבש ץראל תלעות

 ינומה ושענ תילכלכה התוחתפתהו תינלופה הנידמה תמקה

 תא קזחל יושעה ןידה-קודיצכ הבשחנ ,םירתוימ םידוהי

 וב התארו הז סיסכת הלצינ תינלופה תונותעה .תוימשיטנאה

 ,דחפ יזוחא .הילע טלתשהלו ןילופב ראשיהל ןוצר לש יוליג

 ,ןילופמ םידוהיה תא שרגל השירדל תונוטלשה וענכיי ןפ

 -ידמב םתוקיבדו םתונמאנ לע ברעהו-םכשה םיגיהנמה וזירכה

 ןותע םג .תימשיטנאה תונותעב תופירח תובושת וררועו הנ

 הדוהש ,םדא לכ העיקוה רשא ,וז הלהקמל ףרטצה דנובה

 םידוהיה ינומה תא םיפחודה ,םיילכלכ םימרוג לש םתואיצמב

 הכיפהמב תוארל ופיסוה דנובה לש ויגיהנמו וירפוס .האיציל

 םידוהיה תייעבל ןורתפה תא ,תיטסילאיצוס טרפבו ,תינידמ

 ןילופ ידוהי וכיהש ,םישרושה םיקומע יכ ,םתנומאב וקבדו

 ,חורה-ךלה תא ולצינ םה .םלועל ורקעיי אל םהו וז ץראב

 םתגלפמ תעפשה תא לידגהל ידכ ,ינלופה רוביצה ברקבש

 םידוהיה תויוכזל ויתוחוכ לכב םחולה ,דיחי יטילופ םרוגכ

 .ןילופ לש היחרזא רוביצמ ינאגרוא קלחכ ,ץראה ידיליכ

 "היצאוקאוואה תינכות"ו קבאמה שודיח

 דגנ דוחייבו הלא חור-יכלה דגנ דומעל םינויצל היה לק אל

 ידיב םידוהיה בצמ לש ןוכנה רואיתה לצוני אמש ,דחפה

 אלו לארשי-ץראל הילעל וארקש ,םינויצה .םידוהיה יאנוש

 ושיגדה ,האיציל םיפחודה םיילכלכה םימרוגה תא ומילעה

 -וכזה ןויוושל קבאמה ןמ לודחל םנוצרב ןיאש תונמדזה לכב

 תוינידמ תאו תויוכזה תלבגה תא ועיקוהו תוימואלה תוי

 -והיה לש תרדוסמה םתאיצי תא ךופהל דעונה טושכ לושינה

 ינפמ דחפה תריווא לש המוציעב .הלהבו המיא תסונמל םיד

 תרבוגה השירדה ףא-לע .הקוחר התיהש הנכס ,ירשפא שוריג

 תא שדחל השראווב ינויצה יזכרמה דעווה הסינ ,תכלוהו

 רשא ,םימדוקה םייסה יריצ תדיעוול ארקו תימואלה הצעומה

 ןויסנה .ןילופב ידוהיה םעה יגיצנכ תוישפוח תוריחבב ורחבנ

 ברקב תוששואתה הלחהש ,ןמיסכ קר שמישו חילצה אל

 סירת קר הניא קבאמה ךרד יכ ,הרכהה תרבוגו ידוהיה רוביצה

 תותיחשו תולפיש ,תודבע לש תילאטנמ תוטלתשה ינפמ

 החוכו ישעמו ליעי יעצמאכ שמשל םג היושע אלא ,תירסומ

 .ילכלכה לושינהו רוריטה דעב רוצעל

 הלשממה תונווכ תא לצנל טילחה םיטסינויזיברה גיהנמ

 עיקבהל "תלאוג" תינכות ,תוינידמב וכרדכ ,דביעו תינלופה

 בושייה לודיג דגנ תנווכמה תיטירבה תוינידמה תמוח תא

 הינמורו ןילופ תולשממ לע לקת ףאו לארשי-ץראב ידוהיה

 ןילופ תלשממל הנפ אוה .םימשיטנאה ץחל ינפב דומעל

 תא תמצמצמה תיטירבה תוינידמה יונישל עייסתש ,העצהב

 ףלא 75 לש האיצי ןגראל בייחתה אוהו תידוהיה הילעה
 הלביקו וז העצהל החמש הלשממה .הנש ידמ ןילופמ םידוהי

 תוחישל ונימזה קב ץוחה-רש .בר דובכב יקסניטוב'ז ינפ תא

 ידיב עייסל האלמ תוננוכו בוט ןוצר הליגו ותינכות לע

 םתס האיצי אל ויפב הארקנש ,ותינכות תמשגהב יקסניטוב'ז

 ."היצאוקאווא" אלא

 יקסניטוב'ז תא הפקתו הז יוניכב התלתנ תידוהיה תונותעה

 ,םימשיטנאה ידיב םה םיעייסמש לע םיטסינויזיברה תאו

 שוריג תינכות תא ,לוכיבכ ,םיקידצמו םהיקומינ תא םיקזחמ

 ,יקסניטוב'זכ ידוהי גיהנמ תאדוהב התאר הלשממה .םידוהיה

 14% ןילופ תודהי לש תונורחאה םינשה םישימח

 שיש ןמיס ,הילע וקב התיה ןילופב ידוהיה רוביצב ותעפשהש

 ,הלא תא ךכב ןסרל רשפאו םידוהי לש תינומה האיציל הווקת

 תקיחדו תוערפ ןוגכ םייראבראב ץחל יעצמאב םישמתשמה

 ובש ,הרשכה הטיחשה רוסיאכ םיקוח ידי-לע םידוהיה ילגר

 .םייסב העש התוא ונד

 הטלשש ,הינטירב לש הנוצר דגנ הז ןויער םישגהל ךיא

 תאז -- םימואלה רבח לש טאדנאמה ףקותב לארשי-ץראב

 -שהל ךרוצ ול היה .ךכב ןיינעתה אל קבו יקסניטוב'ז עדי אל

 תימשיטנאה התסהה לש הצקוע תא תוהכהל ,םינומהה תא תול

 הילעש ,"אברדא"ה תוינידמ תא ידוהי גיהנמ תרזעב תווסהלו

 ,הארנכ ,ולע תוחישב .יקסבוקדאלקס הלשממה שאר זירכה

 תנטקהב תוניינועמה תונידמה תודיעו לע : םינוש תונויער

 לוטיב תא הינטירבמ שורדתש ,ןמוחתב םידוהיה רפסמ

 טאדנמה תרבעה לע ;לארשי-ץראל םידוהי תיילעל תולבגהה

 םיסוסיה אלל םישגת רשא ,תרחא המצעמל םיטירבה ידימ

 ,הלודגה הינטירב לע םימואלה-רבח ליטהש המישמה תא

 -ץראב ידוהיה םעה לש ימואל תיב תמקהל עייסת -- ונייהד
 תינכותל וכפהנ אלש ,םיימתס תונויער הלא ויה .לארשי

 לע רבד םייטסינויזיברה םיגיהנמה יפמ עמשנ אל .הלועפ

 הרצונ ךא ,ידוהיה רוביצה תא וריעסהש תוינכותה תמשגה

 -גנתמ תמשאב לעופל האצי אלש תלאוג תינכות רבדב הדגא
 .ףועמ ירסחו הנומא ינטק םיד

 ליחתה ותומצעתהו הינמרגב יצאנה ןוטלשה תורצבתה םע

 -םיחצנמה יפלכ הינמרג לש היתויובייחתה תרסהב רלטיה

 -ולסוכ'צמ הערקנ םיטדוסה ץרא ,הירטסוא החפוס .לומתאמ

 תוסח ץראל הכפהנ היכ'צ ,ישילשה ךיירל החפוסו היקב

 .תיצאנה הינמרגל הרושקה "תיאמצע" הנידמל -- היקבולסו

 ינש היקבולסוכ'צמ הערקש ,ןילופ ףא קלח הלטנ וז המישמב

 ןילופ העיגה הינמרג םע תירבה תובקעב .םייררה תוזוחמ

 תווקת ולתש ,היצילאג חרזמב םיניארקואה םע הרשפ ללכל

 המורדב הלודג תיניארקוא הנידמ םיקהל ויתוחטבהבו רלטיהב

 ןוחצנה" דע .םיסיסרל מ"הירב תא רובשיש רחאל ,היסור לש

 הרשפה ריחמ תא םימלשמ היצילאג ידוהי וליחתה "דיתעב

 םהילגר תא וקחד ,םידוהיה לע וצחל םיניארקואה :תאזה

 שפחל הפיסוה תינלופה הלשממה .םירפכה ןמ תאצל םוצליאו

 הקיעמה ,םידוהיה תייעב ןורתפל "תויראטינאמוה" םיכרד

 ענמתו תוערפ אכדת יכ ,חיטבהל הפיסוה איה .ןילופ לע

 וחתפו םינוירבה וצרפתה רשאכ ךא ,םידוהיה לע תופקתה

 םיכומה םידוהיה רפסימ לדגש דע לועפל הרהימ אל ,תוערפב

 טלוב השענ םיעצמא טוקנלו ברעתהל חרכההו םיעוצפהו

 .רתולב

 "תיראטינאמוה" תוימשיטנא

 .תחצינ המולהמ םידוהיה לע תיחנהל םייסב וממז העש התוא

 ידכ ,ןושאר םוי תחונמ קוחב ושמתשה ןנוכמה םייסבש םשכ

 תבשה תא ללחל הרירבה ינפל םידוהיה ינומה תא דימעהל

 ןילופ לש ןורחאה םייסב וחתפ ןכ ,הסנרפ םוי דיספהל וא
 לע דיבכהל ידכ ,ידוהיה ןידה יפל הטיחשה רוסיא לע ןוידב

 ורמש אלש ,םידוהיה יתבב וליפא .תווצמ ירמוש םידוהיה ייח

 ימעטמ וא לגרה םושמ רשכ רשב תונקל היה גוהנ ,תורשכ לע

 -דוסליפ יברוקממ דחא לש ותנמלא ,רוטסירפ הריצה .הנייגיה

 "תיראטינאמוה" הטיחש דעב םימחולה שארב הבצייתה ,יקס
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 ,םיגאוד םגיאש ,םידוהיה יניד יפל הטיחשה רוסיא ישרודו
 תעיסב בורה .תוומה ירוסיי תא המהבה לע לקהל ,לוכיבכ

 ,הלשממה לע ץחלו רוטסירפ תרבגה ירוחאמ בצייתה הלשממה

 -לאיו תורשכה ירמושב עגפי רשא ,הטיחשה רוסיאל םיכסתש
 .ןילופ תא בוזעל םצ

 בשחנ אל תורשכה יניד יפל .ילכלכ םעט םג היה הז ץחלל

 ףרט רשבכ רכמנ ןכ-לעו רשככ המהבה לש ירוחאה קלחה

 לכמ האצותכ .םירשכה םיקלחה ןמ הברהב םילוז םיריחמב

 ינקסעש ,רשבהו תומהבה קושב ידוהי לופונומ ןיעמ רצונ הלא

 הטיחשה רוסיא .ורבושל ושקיב םידוהיה דגנ ילכלכה םרחה
 .תאזה הרטמה תגשהל רתויב הליעיה ךרדכ הארנ

 ויה העוציבו התלבקש העצהל םיכסהל הששח הלשממה

 -כלמ בוש ויהו ,םיינידמו םיילכלכ ,םיבורמ םיישקב םילקתנ

 דצמ םוצ תזרכה .רטשמהו הלשממה דגנ םידוהיה תא םיד

 ,תיללכה התיבשהו ןילופ יבחר לכב םיר"ומדאהו םינברה

 םעפב הילע וזירכה דנובה תוברל תוידוהיה תוגלפמה לכ רשא

 .הלשממה לע לודג םשור ושע ,ןילופ ידוהי תודלותב הנושארה

 ,הריזגה םע םילשהל לארשי תדוגא לכות אל םעפה יכ ,רבתסה
 הנחממ שורפל ץלאיתו ,'א םוי תחונמ קוח םע המילשהש יפכ

 ןכ .ןחבימ לכב הכ-דע הדמעש ,התונמאג ףא-לע הלשממה

 ךרוצה תובקעב הנידמה קשמב .םיכוביסמ הלשממה הששח

 החרבהמו ,ץוח עבטמב ותרומת םלשלו רשכ רשב אבייל
 .לודגל םילולע הידממש

 יניגמכ םעה יניעב עיפוהל דחפה לע ורבג הלא תוששח

 התגלפממ קוחה יעיצמ לע הלשממה הצחל ךכיפל .םידוהיה

 רשב תקפסא ורשפאיש ,םינוקית סינכהל םהמ השרדו הלש

 1%8 םיוכנירג קחצי

 בורה לע עיפשהל היה לק אל .שורדה יפל םידוהיל רשכ

 .לוכה-תוזח םידוהיה לע וז הכמ תתחנהב האר רשא ,הגלפמב

 תולבגה לע טלחוה הטיחשה רוסיא םוקמב .םייסה ענכנ ףוסבל

 .ףרט רשב תריכמב קוסעל םידוהיה לע רסאנו הסכימ יפל

 ,םידוהיה ברקב הלשממה יכמות לש םתעד תא חינה הז רדסה

 -הז וריהצה רשא ,היצירעמ תא הלשממה הביזכה אל ןכש

 .ןילופ תמוקת זאמ ומקש תולשממב הבוטה יהוז יכ רבכמ

 רשכה רשבה ריחמ תאלעהמ רתויב םיגאדומ ויה אל וללה

 -ריהו בלחה רחס יבגל םימוד םיקוח ןיכהל תועצהה ןמ ףאו

 .םידוהיה ידיב ובורב אצמנ אוה ףאש ,תוק

 ,תפרצ ןהיניבו ,ברעמה תומצעמ דצמ היקבולסוכ'צ תרקפה

 .ןילופ לש התחונמ תא הלזג ,תירבב המע הרושק התיהש

 ,השוביכו הינמרג ידיב התנכש רותיבמ התנהנ איה םנמא

 וליג ןילופ יגיהנמש ,תויובחה תווקתה ומייקתנ אלש אלא

 "תיאמצע"ה היקבולסש ונייהד ,רתויב םיבורקה םהיגמאנל קר

 תוגיהנמה .תינלופה ןושלל הנושל המוד ןכש ,הילא ברקתת

 ותגלפמו רלטיה תוסח תא הרכיב היקבולס לש תילותאקה

 .ןילופל תוברקתהה לע

 הלשממה לצא ,הכלהו הננטצה ןילופו הינמרג ןיב תודידיה

 תומצעמ ודמעי דחא םויב אמש ,תוששח ורבג תינלופה
 .ןילרבב עבקנש דעומב עיגי ןילופ לש הרותו דגנמ ברעמה

 ךרד) קפודה תא םש ששמל ידכ ,ןודנולל אצי קב ץוחה-רש

 -ובא'ז יצמאמש ,החכוה וז העיסנב ואר םיטסינויזיברה :בגא

 ודמעי םנמאש ,ןוחטבה קוזיח םשלו ,(ירפ םיאשונ יקסניט

 םא ,םעה ינומה וקפקיפ הב רשא) תפרצ םגו הינטירב הל

 .הרצ תעב (גיצנאד ןעמל םמד ךופשל םהל יאדכ

 1939 ,השראווב תינויצה תורדתסהה לש יזכרמה דעווב (ןימימ ישילשה) םיובנירג קחצי
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 .האב םנמא ,הל וששחש תונערופה ,בר ןמז ףלח אל

 תא הנפת ןילופש ,תושירד עימשהל לחה יצאנה ןוטלשה

 תיחרזמה היסורפו הינמרג ןיב דירפמה "ינלופה ןורדסמה'
 .הינידגו גיצנאד םייטלאבה םילמנה לא השיג ןילופל חיטבמו

 .הזמ הז תירבה ילעב תא קיחרה יטאמולפידה ןתמו-אשמה

 ,תיליע היזלש לש הלובגב הינמרג לש תויצאקובורפה וכשמנ
 .המחלמב החתפ יכ ןילופ תא םישאהל הרהימ רלטיה תלשממו

 לש ישילשה םויב קר .השילפב ולחה םייצאנה םיסגלקה
 תפרצ תובקעבו התובייחתה תא הינטירב האלימ המחלמה
 הזרכהב הקפתסה ךא ,הינמרג לע המחלמ איה"ףא הזירכה

 .ןילופל הרזע שיחהל ידכ יניצר דעצ םוש הטקנ אלו דבלב

 ץחל תחת וגוסנו בייואה ינפב ודמע אל םיינלופה תולייחה
 -לופו ןילוו תולובגב שדחמ זכרתהל ידכ יחרזמ-ימורד ןווכב

 אבצה לא העיגה הגיסנה ךרדב .תודגנתהב םש ךישמהלו היס
 עגרל ,לובגה תא וצח מ"הירב תוסיגש ,העידיה ינלופה

 מ"הירבש ,הילשאב םמצע םיגוסנה תויזיבידהו םידודגה ועשעיש

 התופרטצה תא ותעשב ןילופ הלישכה יכ"ףא ,םתרזעל האב

 ."1% ןילופ תודהי לש תונורחאה םינשה םישימח

 םיכסהל הברסב ,רלטיהל תודגנתהב ברעמל וז המצעמ לש

 תועש אלא ורבע אל ךא .החטשב םודאה אבצה לש רבעמל
 היגמרגל מ"הירב ןיב םכסה תרכנ יכ ,ררבתנש דע תורופס
 םואנב עידוה בוטולומ ץוחה-רש .ןילופ לש התקולח רבדב

 םלועלשו ןילופ לע ץקה ץיקהש ,ואולמו םלועה ינפל וידרב
 .המוקת דוע הל היהי אל

 תחת קר הענכנו םישלופה ינפב השראו הדמע בר ןמז דוע
 -ואובמל האבוה רשא ,הירליטראה לש תודבכה תוזגפהה ץחל

 .םייתעבש סרהה תא ולידגהש תויריוואה תוצצפהה לשו ,הית
 -ומוקה היסורו תיצאנה הינמרג וגגח ןילופ לש היתוברוח לע
 לנלופה חטשה תא הספת הינמרג :ןתירב ןוחצנ תא תיטסינ

 םייסורולייבה היקלח תא -- מ"'הירב ולאו תיפארגונתא הניחבמ

 -יטנא יעגפמ ורבע ןילופ ידוהי .הנידמה לש םיניארקואהו

 שוריג יעצמא תטיקנמ העתרנש ,הלשממ לש ,תססהמ תוימש
 תינכות םושמ העתרנ אלש ,תיצאנה הינמרג ידיל ,ןוילכו
 .הדמשהו יוכיד ,תוללעתה ,הלפשה לש



 היצאוקביאב םינלופה םחיו ריפפסב םילוגה ןילופ ידוהי

 םידבועה תורדתסה לש לעופה-דעוה לש תוריכזמה תבישיב םיובנירג .ג .י לש ח"ודה ןמ

 1943--ג"שת ירשת 'ב

 ידוהי תילע רבדב ןתמו-אשמה ןינע תא גיצהל יתעדב היה

 -ומה ינוידש ןויכמ ,םלוא .םידבועה תורדתסה תצעומב ןילופ

 אל יל תועודיה תודבועה לכ יפל ,ךדיאמו ,םיבמופ ויה הצע

 תולשממה יתש יבגל תושק תומשאהמ ענמיהל לוכי יתייה

 'חמ יתשקב -- דחי םג תוצעומה-תירב לשו םינלופה לש

 -דעוה תוריכזמב ירבד תא תוצרהל תורשפא יל תתל זמר

 שיטפה ןיב םיאצמנה ,ןילופמ םידוהיה םיטילפה תלאשב לעופה

 .חאמ םועז רפסמב אלא היסור תא בוזעל םילוכי םה ןיאו ,ןדסהו

 דיל תמייק ירה ,תינלופה הלשממה םע ןתמו-אשמל עגונב

 תיסורה הלשממל רשאו .ןילופ ינינעל הדעו תידוהיה תונכוסה

 .ןינעב לפטל ךרד אוצמל ילוא היהי רשפאש יתבשח --

 התרכנש העשב יכ ,םכל עודי !ותימאל בצמה אוה המ

 : רומאל : םיסרקה תלאש הרתפנ אל ,ןילופו היסור ןיב תירבה

 תיחרזמה היצילאג םג וכותבו ןילופ לש יחרזמה קלחה תלאש

 ירחא ןילופ ידי-לע ושבכנש םילבחה םתוא ,ןאטה רהנל דע

 םולשה תדיעו דוסי לע הל ורסמנו הנושארה םלועה תמחלמ

 םע התירב ימיב ,תיחכונה המחלמה ץורפ רחאל .הגירב

 -רחא התשעו ןילופ ידימ םילבחה תא היסור השבכ ,הינמרג

 םוש הזב ןיא) הלאכ םיאנתב השוע הלשממ לכש ,רבד ךכ

 -- (תיטסילאיצוס הלשממ ןיבו תינגרוב הלשממ ןיב לדבה

 ינשל םתוא הקליחו םילבחה םתואב תוריחב הרדיס איה

 -ילצה ,ןבומכ ,תוריחבה .יסור קלחלו יניארקוא קלחל : םיקלח

 ,תולוקה לש זוחא האמ ונתינ תיטסינומוקה הגלפמל ,וח

 וחפוסיש ןנוצר לע ,דחא הפ וטילחה תוננוכמה תופיסאהו

 תיטייבוסה הקילבופירלו תיניארקואה תיטייבוסה הקילבופירל
 .הנושארה הדבועה יהוז .תיללכה

 התירב הלטבתנ וליאכ ,ןילופ םע תירב התרכ היסורש רחאל

 .םירורב םניא םירבדה ןאכ לבא ,היתואצות לכ לע הינמרג םע

 לכש ,ימשר אל ןפואב םיכסה םנמא :יקסרוקישש ,דשח שי

 החסונה .וידגנתמ ותוא םימישאמ הזב .היסור ידיב ראשי לבחה

 רחאל דע תדמועו היולת תראשנ תאזה הלאשהש ,איה תימשרה

 רותב בושחל ןיאש ירה ,תדמועו היולת תראשנ איה םאו .ןוחצנה

 ידי-לע םייתניב ושענש םירודיסה םתוא לכ תא תומייק תודבוע

 הלאשהש ,םכסוה אל :איה תיסורה תימשרה השיגה .היסור

 םיאשר ,םינלופה ,םתאש קר םכסוה -- תדמועו היולת תראשנ

 חוסינה לדבה .ןוחצנה רחאל שדחמ תאזה הלאשה תא ררועל

 .רפסה ילבח 1

 .הלוגב ןילופ תלשממ שאר 2

 ירה ,תינלופה אחסונה תא לבקל םא .דאמ בושח ,ןבומכ

 אחסונה יפל וליאו .ןהילאמ תוריחבה תואצות תולטבתמ

 ררועל םינלופה ידיב תושרהו ,תולטבתמ ןה ןיא --תיסורה

 הנרדסת רשא ,תומצעמה ןתוא .ןוחצנה רחאל קר הלאשה תא

 .תאזה הלאשה תא םג הנרותפתש ןה ,הפוריאב רטשמה תא

 היסורמ שרדייו ןילופ לש התבּוטל היהי ןורתפה םא קרו

 -ייהת טיצסיבלפה תואצות זא קר -- הלאה םילבחה תא בוזעל
 .תולטובמו תולטב הנ

 אלל ,םידוהיה לכ תא םיאור םיסורה :םירמוא םינלופה

 םיטילפ םה םא ןיבו וללה םילבחה יבשות םה םא ןיב --- לדבה

 תופיסאה תטלחה יפל םחופיס ינפל ,וללה םילבחב ואצמנש

 ןמ אצויכ םיסרוג םה .תיתצעומה היסור יחרזאכ -- תוננוכמה

 תוכזה תא םהל םינתונו םתוימואל יפל םינלופה קר ללכה

 יבשות ראשל .ןילופ יחרזא םהש ,ךכב םנוצר םא ,זירכהל

 תוכז ןיא העש התואב םהב ואצמנש םיטילפלו הלאה םילבחה

 םג עגונ תיסורה תוחרזאב יולתה לכו היסור יחרזא םה .תאזכ

 לנלופה אבצה םע דחי תאצל תושר םהל ןיא :ונייהד ,םהילא

 בוזעלו הילעל םיטקיפיטרס לבקל תושר םהל ןיא ,ץראל-ץוחל

 ,םיעבוקו םיפיסומ םהו ,םינלופה םירמוא ךכ .הז םשל היסור תא

 תיסורה הלשממה םע השק המחלמ לש בצמב םיאצמנ םה יכ

 םילבחה ןמ םאצומש ,םידוהיה לש תינלופה םתוחרזא רבדב

 -אגב םיטילפ רותב םמצע תא ואצמש וא ןילופ לש םייחרזמה

 .םיחרזמהו םינופצה "םיסְרק"ב ,ןילווב ,היציל

 ונניא וליאכ ונתוא םימישאמ םתא : אופיא םינעוט ,םינלופה

 וז--רבדה ןוכנ אל .היסורמ םידוהיה תא איצוהל םיצור

 בוטה המש תחת ךכב םירתוח םתא .הביא לש ןמיסו הלילע

 ונחנא ,הנניאש םוקמב תוימשיטנאב םימישאמו ,ןילופ לש

 םאו ,ליצהל ןתינה לכ תא ליצהל ידכ ונלוכי רשא לכ ונישע

 תאצות וז ירה ,םידוהי םיפלא תעבראכ איצוה ינלופה אבצה

 לש תינלופה םתוחרזאל םימחלנ ונחנאש ,תשאוימה המחלמה

 ,ונתוא םימישאמו רבדה תא םיניבמ םכניא םתאו ,םידוהיה

 .היסור תונוטלש לע םכידיבש םירשקה תועצמאב ץוחלל םוקמב

 םתישע אל םתאו .םכדצמ וצחלתש ונשרד ,םכילא ונינפ ונחנא

 .ןועטל המ םכל ןיאו םכתמשא ,אופיא ,יהוז .רבדה תא

 -ופה לש םהיתונעט תא דאמ יביטקייבוא ןפואב םכל יתרסמ

 םיארמ ןודנולב םיינלופה תונוטלשה םגו טוק .ןימה ,םינל

 לש תויטמולפידה תורוכזתה תא ,ןינעה לע המלש היצנדנופסרוק

 ,םהיתובושת תאו היסור תונוטלשל בשיביוקב תינלופה תוריצה

 ונחנא :םירמוא םיסורה .ןה תוילילש תויסורה תובושתה לכו
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 ידכ ,דסח ונדצמ הזו ,םינלופה תא קר ללכה ןמ ונאצוה

 ,םיניארקוא לבא .םהילא יבויחה ונסחי תא םינלופל חיכוהל

 םהילא עגונבו היסור יחרזא הלא -- םידוהי ,םינבל-םיסור

 אל יכ םא .לודג םשור םישוע הלא םיבתכמ .רבדל המ ןיא

 םישוע םה %דרבצרווש לע לבא ,*סלגטרה לע אלו ילַע
 יתענכוש ינא" :תרמואה המרגלט ונל חלש אוהו ,םשור

 חוכ-יאב לש םיבתכמ םנשי .םיסורב היולת המשאהש

 -ור יחרזא םה םידוהיה :םירמואה םיטייבוסה תונוטלשה

 תא םתרסא המל ,ןכ םא :םילאושו םהילא םינופשכו .היס

 ויה אל םלועמו ןילופב ודלונש םישנא *רטלא תאו ךילרא

 םילבחב םיטילפ ויה םה :םינוע םה--וללה םילבחה יבשות

 ירה רטלאו ךילראש ,ןועטל םיפיסומשכו .קיפסמ הזו וללה

 םיכירצ אל םה :םינוע -- טיצסיבלפה ןמזב רסאמב ובשי

 םדעב העיבצה היסולכואה ,ישיא ןפואב עיבצהל ללכ ויה

 אל םא ןיבו ויה םא ןיב ,םתוא םג תבייחמ היסולכואה תטלחהו

 הבושת בתכמבו .היסור יחרזא אופיא םה ,רסאמב העש התוא ויה

 ברעתהל תושר םוש םכל ןיא :רמאנ תינלופה הלשממל

 רסאנש ,ןייטשרמוזל עגונב ןידה אוה .רטלאו ךילרא לש םלרוגב

 .ינלופה טנמלרפה לש רבעשל ריצ רותב

 לע ,ונלש הזית ,תרחא הזית הנשי ינשה דצה ןמ םלוא

 העשב יכ ,םירפסמ .ונל תועודיה הקיטקרפה תודבועה דוסי

 חוכ-יאב לש םיברועמה םידעוה ינפב ובצייתה םידוהיהש

 בצייתמה םא טילחהל היה םדיקפתמ רשא ,םינלופהו םיסורה

 לכב םלוכ תא םינלופה וקדב ,ינלופה אבצל סנכהל יאכז

 ולבקש ,םידוהי הברהש תודיעמ תובר תודבוע .ןידה תרמוח

 תוינלופה תודעוה ינפב בצייתהל תוברועמה תודעוה ןמ תושר

 -לתמאב ,ולבקתנ אלו ולספנ --אבצל םתלבק םשל תורוהטה

 תודוה קר ינלופה אבצל ולבקתנ תומלש תוצובק .תונוש תוא

 וסנכנש םידוהי תצובקב השעמו .םייסורה תונוטלשה לש ץחלל

 הנחמל ועיגהש רחאל לבא ,ןריאל ורבעוהו ינלופה אבצל

 ,םיאפורה ידעו י"ע וקדבנ אלש ,הלתמאב אבצה ןמ ואצוה

 הדיעמה ,'ד תואה םע טרס ינמיה לוורשה לע תאשל םהילע היהו

 הלודג תמוערת ררועש רבד -- (םייליוויצ) םיחרזא םתויה לע

 הקייבודלוק) ןיפנא-ריעזב הקנייבודלוק לש הדבוע הנשי .דאמ

 -סיה הירוחאמש ,(ןילופב ינויצה רעונה לש זוכיר הנחמ --

 ךותב םיקהל םיטסינויזיברה לש העצה התיה .המלש הירוט

 םינויצה הב ופתתשהש הבישיב .םיידוהי םידודג ינלופה אבצה

 ,השענ תאז לכב ,תאזה העצהה הלבקתנ אל ,םיאדנובה םע דחי

 אצמנש הנחמב םישנאה וזכור ךכדרחא .הז ןוויכב רבד ,הארנכ

 דחי ובזעו ואצוה םינלופה .דאמ םיעורג םיאנתב ,רעי ךותב

 תואמ-שמחכ) םידוהיה קר הנחמב וראשנו היסור תא אבצה םע
 ,םתוא איצוה ינלופ דחא רויאמש ,היה רבד ףוס .(רפסמב

 רשאכ .ןריאל ידוהי דודג רותב םאיבהו ,ומצע תעד לע הארנכ

 ולכוי אל אמש ,ודחפש ינפמ ,םהמ םיבר ורזפתה יבלחפל ואב

 איבה ינלופה רויאמה .לארשי-ץראל עיגהל ידוהי דודג רותב

 ורזופ רשא ,שיא םייתאמ תב הנטק תידוהי הגולפ קר ץראל

 אלמלאש ,רבדב קפס םוש ןיא .תוינלופה תוגולפה רתי ןיב ןאכ

 .ןודנולבו םילשוריב "ןילופ ינינעל דעוה" ירבח 3

 םש ורסאנ ,היסורל ולגש ,ןילופמ םידוהי םיינלאמש םינקסע 4

 .גרוהל ואצוהו

 14 היצאוקביאב םינלופה סחיו ,ר''ספפב םילוגה ןילופ ידוהי

 ויה אלו הנחמ םויה דע םיראשנ הלא םידוהי ויה ,רויאמ ותוא

 .הנורחאה היצאוקביאב ינלופה אבצה םע דחי םיאצוי

 ,הנושארה היצאוקביאה .תויצאוקביא יתש ויה : תעדל תאזו

 לארשי-ץראל הלוכ התנפוה ,אבצ ישנא ףלא-םישולשכ התנמש

 סופרוקב םידוהיה רפסמ .ץייז לרנגה לש סופרוקה היה הז --

 רשע-םינש ןיב םידוהיה רפסמו ,1600--1800-ל עיגה הז

 תואמ-ששל -- אבצה םע דחי היסור תא ואציש םייליביצה ףלא

 ,ודוהל םידלי תואמ המכ םג וחלשנ העש התוא .םישימחו

 רבכ הליחתה הינשה היצאוקביאה .םידוהי העשת קר םכותבו

 לש םועזה זוחאל עגונב ונלהינש ןתמו-אשמה תלחתה רחאל

 ,התיה וגנתנעט .ףקותב רבדה דגנ וניחמ .םיאצומה םידוהיה

 ,תוחיכומ יתרפסש תודבועה לכ .רבדב םימשא םינלופהש

 ויה --וצר וליאו ,םינלופה לש םנוצרב יולת היה רבדהש

 ונחלש .היסורמ םידוהי םיטילפ רתוי הברה איצוהל םילוכי

 תועידיה לכש ,הבושת ונממ ונלבקו יקסרוקישל תומרגלט

 ונל הבוטה ותצעו ,םיסורה םה םימשאהש ,ןדוסי רקשב וללה

 ,םלוא .ןילופל הער םימרוג ונחנאש ינפמ ,ןינעה לכמ לודחנש

 תונוטלשה םע ןתמו-אשמב ונכשמהו םיצמאמה ןמ ונלדח אל

 ,ונארקנ יכונאו קרומשש ,ךכ דיל םירבדה ועיגה .םיינלופה

 םילשוריב תינלופה הילוסנוקל ,הובגמ הארוה יפ לע ,הארנכ

 תא ולידגיש (א :ונשרד .הז ןודינב תוצעייתהל ביבא-לתבו

 ולידגיש (ב ,ינלופה אבצה ךותב םידוהיה םילייחה רפסמ

 ;אבצה םע דחי היסור תא םיאצויה םייליביצה רפסמ תא

 םילבקמ ונחנא םידליה דעבש ,ונפסוה .םידליה תא איצוהל (ג

 ,תיללש הבושת ונלבק ולא וניתושירד לע .האלמ תוירחא

 המ לכ םישוע ונחנא :ונל רמאנ .דאמ בידא ןונגסב ןבומכ

 תושעל םילוכי ונניאו םיעירפמ םיסורהש אלא ,תושעל ונחוכבש

 .לדתשנ -- םידליל עגונב ,הזמ רתוי

 הכשל רבכ ונל התיה הינשה היצאוקביאה תלחתה םע

 היה אוה .בוט רבחו בוט ינויצ ,יקצינדור השארבו ןרהטב

 םיינלופה אבצה ידודג םשל םיעיגמ וליחתה רשאכ יבלחפב

 תונובשחו-"םיניד ונממ ונלבק .םהב םייולתה םייליביצה םתאו

 ישנאו תינלופה תוריצה ישנא :הנומת התוא תלבקתמ בושו

 םתלוכיבש המ לכ ושעש ,םיבתוכ םשארב טוק םע הטמה

 וחילצה אל לבא ,היצאוקביאב םידוהיה רפסמ תא לידגהל ידכ

 רבח ינלופה קינבוקלופל שיגה רפש .ועירפה םיסורה --

 איצוהל ךירצש םיינויצ םינקסעו םיצולח לש המישר ,הטמה

 ונל שיו ,הז ןינעב ותרזע תא חיטבה הטמה שיא .םתוא

 םיבר םיבתכמ תאזה המישרה יפל וחלשנ םנמאש ,תועידי

 לבא .תונחמל וסנכיו דעוימ םוקמל ואובי םישנאהש ,השירדב

 םהמ םיבר ,םייסורה תונוטלשה לש םתודגנתה בקע יכ ,עודי

 .וראשנו דעוימה םוקמל עיגהל ולכי אל

 -לע וחלשנש םידוהי ולספ םינלופהש תודבוע ויה ,םלוא

 -ופהו .ינלופה אבצל סייגתהל םיאכזכ םייסורה תונוטלשה ידי

 התיה אלש ,תורמל םיאצויה תונחמל םסינכהל וצר אל םינל

 ןיב החישו ןובשחו-ןידב .םיסורה דצמ ךכל תודגנתה לכ

 איבצמה לש ויחא) בוקו'ז לרנג ןיבו ינלופה הטמה שאר

 לרנג היה ,הב םיחכונ ויה םידוהי םגש ,(הבקסומ תיזחב

 תונחמל םידוהיה תא סינכהל םינלופהמ שרדש שיאה בוקו'ז

 םיסורה םתא ירה" :רמאש אוה ינלופה לרנגה וליאו ,םיאצויה

 -אמ םיצור םכנה המ -- היסור יחרזאל םידוהיה תא םיבשוח

 יל הארה ,ילש תוארוהה ךינפל ירה" :בוקו'ז הנע "? ונת



15% 

 היסורמ תאצל ,ךכב ונוצר םא ,ידוהיל תושר ןיא ויפלש ,ףיעס

 סנכוה םיצולח רפסמש ,ונל עודי ,"?ינלופה אבצה םע דחי

 .םיאצויה תונחמ ךותל יקצינדור קינבוקלופ לש ותולדתשהב

 םשו ,קסדובונסרקל ,תוגחמה זוכיר םוקמל עיגה ,םהמ קלח

 ,תוינואל בנגתהל תאז לכב וחילצה םירוחבה .םלבקל ובריס

 יפסכה םיה תא ורבע ,םיסורה לש הלועמה הרימשה ףא לע

 תונוטלש ידי-לע ורסאנ םש םלוא ,יבלחפל םולשב ועיגהו

 םידושח רותב ,סרדנא לרנג תדוקפ יפל ,םיינלופה אבצה

 ,היסור תונוטלש ידיל םריגסהל ךירצש ,.ד .ו .ק .נה ינכוסכ

 תודשחל דוסי לכ ןיאש ונחכוה .הרזח םתוא חולשל רומאל

 -ורחאה םימיב קר .םררחשל ובריס וניתוחכוה לכ תורמלו .הלֶא
 ,הרקמ םג היה .רסאמה ןמ םרורחש לע המרגלט הלבקתנ םינ

 הצובק םתא וחקי אל םאש ,םינלופה לע םייא יסור ןטיפקש

 ידוהי לכ דגנכ דחא ינלופ תבכרה ןמ איצוי ,םידוהי לש

 ןורקל הסנכוה הצובק התוא ,בגא) עיפשה םויאהו ,וריאשיש

 ,םירקמ ויהו .("םיימואל םיטועימ" :וילע ןמיס היהש דחוימ

 אל יבלהפב םילגנא םיניצק לש םתוברעתהל תודוה קרש

 .היסורל הרזח םידוהי וחלשנ

 יתש םנשי הארנכש ,חיכוהל ידכ ןייד יתרפיסש תודבועה
 יפל --הפ-לעבש תחאו ,בתכבש הרות תחא ,תוגהנתה יכרד

 ;רדסב םניא םיסורהו רדסב םה םינלופה בתכבש הרותה

 רדסב םניא םינלופה בורל הפ-לעבש תוארוהה יפל וליאו

 ,םידוהי ןהילע םירפסמש תודבועה ןיא .יוארכ םיגהגתמ םיסורהו

 םניא ףא םינלופה .הייאר-תודע ןה ,היסור תא תאצל וחילצהש

 ,םיטרפה לכ תא עדוי וניאש ,טוק םנמא .ןתוא םישיחכמ

 יתרבדש ,לשמל ,ץייז לרנגה לבא .וללה תודבועה תא שיחכמ

 המכ וינפל יתארק רשאכו .ןשיחכהל וליפא הסינ אל --ותא
 וקיצה םידוהיהש ,יל ריבסהל ליחתה ,הלאכ םילוקוטורפ

 תואבצ וסנכנש העשב יכ ;היסורב רגסהה-תונחמב םינלופל

 לעמ םיקרפמ םידוהיה ויה םייחרזמה ןילופ ילבחל היסור

 השעמ" דוע יל רפס אוהו .םנייז-ילכ תא םינלופ םיניצק

 שגפנ ,הנדורג תובוחרב םילייח תגולפ שארב רבעשכ :"ארונ

 תצובק ואצמ תיבה תא ופיקהש וילייחו ,םיתבה דחאמ תויריב

 אל :הנע--םהל השע המ יתלאש .הירי-תנוכמ דיל םידוהי

 -ןבכ יתגהנ לבא : הנע .לייחכ ,ןכ םא ,תגהנ אל :יתרמא .םולכ

 רבדה ,הז הרקמ לע יל תרפסש דאמ הצורמ ינא :יתרמא .םדא

 לע תמדוקה המחלמב ורפסשכ .ירשפא אוה ,תעדה לע לבקתמ

 ,ונב ונע רקש :יתרמא -- םידוהי ידי-לע םיחתור םימ תכיפש

 וריש ,רפסמ התא םא לבא .וננמזב הלאכ םירבד םישוע ןיא

 שיחכהל הצור ינניאו לוכי ינניא -- הירי-תנוכממ םידוהי ךילע

 םג םידוהיה ברקב ויהש ,הפי םיעדוי התאו ינא .רבדה תא

 ןבומ ,תונייוזמ תוגולפ םיטסינומוקל ויה םאו ,םיטסינומוק

 ליחתה לבא ,רבדה תא שיחכה אל אוה .ושעש המ ושעש

 םניא םירחא םגו .תרחא סחייתהל רפשא-יאש ,יל חיכוהל
 .וללה תודבועה תא םישיחכמ

 אורקל יל ןמדזנ הנה ? הלאה םירבדה ינש תא ריבסהל ךיא
 -לוקב םיינלופה םיריצה תדוקפב דחא רוספורפ בתכש ריכזת

 -לופה הזיתה תא םיכמסימו תודבוע דוסי לע חיכומה ,בשיב

 וריכזתב איבמ אוהש תודבועה לכש ,אוה הנושמה לבא .תינ

 תועגונ (יסורה ץוח ינינעל ןוירטסינימה לש תובושתה דבלמ)
 -גונה הדבוע םוש רפסמ אוה ןיא -- ןטסכזקל ,דחא לבחל קר

 1%56 היצאוקביאב םינלופה סחיו ,ר''סספב םילוגה ןילופ ידוהי

 לרנג לש וסחי לע רפסמ אוה ןיא ,ןטסיקבזוא לבחל תע

 בכעתמ אוה הז תמועלו ,היסורמ םידוהיה לש םתאיציל בוקו'ז

 דחא לבחבש ,דאמ ןכתי .רחא לרנג לש ילילשה וסחי לע
 .תאזכ הארוה ןיא ינש לבחבו םתאיציל עירפהל הדוקפ הנשי

 לובגה ידי לע וזכרתנש םידוהיה ןמ רטפיהל םיצורש ,ןכתי
 תוביסה לכ תא תעדל השק .ץראה םינפב םיאצמנה ןמ אלו

 ועיגה ךכמ האצותכ לבא .תאזה תכובסתל ואיבהש ,םימרוגהו
 רתוי תצק קר ,שיא ףלא הרשעו האמ ךותמ ,ןרהטל היסורמ

 ,הארנכ ,ואצוה םידליה .םידלי ףלאכו םידוהי םיפלא-תששמ

 יכ ,יתרסמש העדוה התואל תודוה ,תוריתי תוערפה ילב

 .ונתוירחא לע םה םידליה

 עגונב רבד דוע םכל רפסל ילע ,המלש היהת הנומתהש ידכ

 םייתאמ ןיבש ,יתרמא .היצזגס םושמ תצק וב שי רשא ,םידליל

 .םידוהי םידלי העשת קר ויה ודוהל וחלשנש םינלופה םידליה

 ללכ ךרדב םירסמג ץראל-ץוחל היסורמ םיחלשנה םידליה

 -ורטופאה םה --'וכו תילותקה הנוהכה ישנאל ,םירקאווקל
 ןבומכ .םתוא םיכנחמו םהל םיגאודה םה ,םידליה לע םיספ

 תושעל המ םיעדוי ןיא ,הז רודיסל םיעירפמ םידוהיה םידליה

 םיאיבמ םהש ,הנוהכה ישנא תא ומישאי אמש םידחפמ ,םהב

 היסורמ םאיצוהל אל בטומ ןכלו ,'וכו דמש ידיל םידוהי םידלי

 -םישימח תאצוה לש הבחר תינכת לע רפוס הנהו ...ללכב

 הקירמאלו תימורדה הקירפאל םתחילשו היסורמ םידלי ףלא

 .טלבזור לש ונובשח לע וליאכ השענה לעפה -- תינופצה

 ,העידוה תימורדה הקירפא תלשממ וא סטאטסש ,םג רפוס דא

 אל תשקבמ איה לבא ,םיינלופה םידליה תא ןוצרב לבקתש

 עדוויהל ידכ הקירמאב טניו'זל ונפרגלט .םידוהי םידלי חולשל

 םידלי איצוהל ידכ וז תינכתב שמתשהל וניצר ,ןינעה לע

 ןיא ןוטנגישאובש ,רבדב תמא ןיאש הבושת ונלבקו ,םידוהי

 ,הז ןינעב * רנשריקל יתפרגלט ,תאזכ העדוה לע ללכ םיעדוי

 רוסמאש עיצמ אוה לבא ,וז העידיב תמא ןיאש בישה אוה םגו

 ,יתינע .םיימשר םיינלופ תורוקממ תאזה העידיה תא ול

 תורשפא לכ יל ןיאו םינלופה ןמ קר אל האב תאזה העידיהש

 רוקחל ףיסויש ונממ יתשקב ףא ,ימשר ןפואב התוא חולשל

 לע רבד םיעדוי ןיאש ,הבושת ונממ הלבקתנ בושו .ןינעב

 -םורדה הלשממה תאמ החטבה לבק אוה :ןכ לע רתי .ןינעה

 םידליו םינלופ םידלי ןיב הילפה לכ היהת אלש ,תיאקירפא

 ואיצמה ןינעה לכ תאש ,רבדב קפס םוש ,אופיא ,ןיא .םידוהי

 .היסורב םידוהיה םידליה תראשה לע תוסכל ידכ ,םינלופה

 -לופה תוריצה לש םידיקפה דחא תאצמא איה וזש קפס יל ןיא

 היסור לש ןחבמה רוכ תא ורבעש םינלופהש תעדל שי .תינ
 שיא רשא םהיתועדב םייונישל וספתנ יצאנה שוביכה לשו

 ,לשמל ,יתוא םילאוש ויה וליא .םרעשל היה לוכי אל ונתאמ
 הנש הרשע"שמח דחי ותא יתבשיש ,יקסניטבק לש ותעד המ
 ,וב דושחל רשפא-יא :רמוא יתייה ,םידוהיל סחיב ,םייסב

 םג תעכ םירפסמ הנהו .ולאכ רותב םידוהיל ער רבד השעיש

 -לופה הלשממה חוכ-אב טנקשטב היהש ,יקסניטבק לע םינלופ

 .קהבומ ימשיטנאכ םידוהיה יפלכ גהנ אוהו ,םיטילפ ינינעל תינ

 םיניצקל םישגינ ויה םידוהי םירוחב דציכ ויניעב האר אוה

 םהל חולסל לוכי אוה ןיאו ,םניז ילכ תא םהמ םילטונו םינלופ

 .גרובסנהויב הלצהה דעו כ"ב 5
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 ,בובלמ ינלופ טסילאיצוס ,קריטשכ םדא ,לשמל ,וא .רבדה תא

 םירפסמ וישכע -- םלועה תומוא ידיסחמ דחאל שממ בשחנש
 םג גהנתה םיטילפל הרזעה תולועפ לע חצנמ רותבש ,וילע
 .קהבומ ימשיטנאכ םידוהיה יפלכ אוה

 םידחאלש ,רבדב עוגנל יל רצ ? םכילא הנופ ינא עודמו

 חוכ-יאב םע תוחישה ןתוא .תצקמב בואכ יאדוב אוה םכמ
 וניא - -5"קשנתנ הבה" לש ןונגס ותוא ,ןאכ ויהש םיסורה

 ןוטלש םוש .ןוכנה אוה הזמ ךפיהה ,תלעות ונל איבהל לוכי
 לע ונב דובכ גהני אל ,וילא תונעט ונל שיש עדויה ,םלועבש

 רבד תושעל יתלוכי אל ימצעלשכ ינא .תאזכ אמסיס דוסי

 לבא ,תידוהיה תונכוסב ,וקנרטפ לש ורוקיבב יתדבכתנ םנמא
 ורמש ימ לע עדוי ינניאש ,םידוהי העבש תייולב אב וקנרטפ
 -ליכימ םעו ותא רבדל היה ךירצ ,ןפוא לכב .ילע וא וילע --

 םע .ןינעה תוהמ לע םהל רפסל ,תודבוע דוסי לע זבול

 דוסי לע ריכזת םיניכמ ונחנא ;תושק םירבדמ ונחנא ןילופ
 ינניא .תינלופה הלשממל חלשנש ונל תועודיה תודבועה לכ
 אלו היהת אלש ןכתיו ,תישילש היצאוקביא היהת םא עדוי
 ,םהלש הזיתה תא םילבקמ ונא ןיאש ,ועדיש ךירצ לבא אובת

 םהש ,היסורמ םידוהי איצוהל וצר אל םהש ונא םיעדוי יכ
 ךרדב םהמ ורטפנש םידוהיה םתואש ידכ םתלוכי לכב ושע

 לכ תא ונל תתל םינכומ ויה םהש ,ןילופל הרזח ובושי אל ,וז
 םיטקיפיטרס דוסי לע םידוהיה תא איצונש יאנתב קר םתרזע
 ,םינלופה םע ונחנא םירבדמ ךכ .(םתינכת התיה וז) .י"'אל

 םע רותב ונדובכ .הזכ ןונגסב םיסורה םע םג רבדנש ךירצו
 -ץרא לע התמחלמב הניגמ היסור םנמא .רבדה תא שרוד
 ןוילכמ ונתוא וליצה היסור תואבצ ,ןיפיקעב םג ולו לארשי

 .ינלופ םגתפ 6

 .תיטיבוסה תוריצה ןמ ד

 8=1% היצאוקביאב םינלופה סחיו ,ר"פססב םילוגה ןילופ ידוהי

 רלטיה ינפב היסור הענכנ וליאו .קפס םוש ןיא הזב -- ץורח
 ונתאמ ראשנ היה אל --בורקה חרזמל םיעיגמ ויה ויתואבצו

 ,ונילע ץוחלל םיצור םינלופהש ,רורב ךא .טילפו דירש ןאכ

 םהל רוזענ ןעמל וא םיטייבוסה םע המחלמב ליחתנ ןעמל

 ףא ןווכתמ ינניא *."םיסוקהילבה לע התע םה םתמחלמב

 -- המחלמל ןווכתמ ינניא ללכב .הז ןוויכב רבד תושעל עגר
 לכב היסור תונוטלש ינפב ונלש הלאשה תדמעהל ןווכתמ ינא

 -- ,יתבשחו .יתודידי ןפואב ןבומכ ,הימורעמ לכבו התופירח
 הילע חקת הזה דיקפתה תאש בטומ יכ --הזב העוט ינא ילוא
 תויטסילאיצוסה תוגלפמה ןתוא דוחיבו םילעופה תורדתסה
 .תיתצעומה היסור לש החורל ,ןהירבד יפל ,רתוי תובורקה ,ונלש

 והז ,דאמ דע בושח ןינעה לבא ,העצה התע עיצהל לוכי ינניא

 הנפת תורדתסההש ,יאדכ היה ילוא .תובבר תלצה לש ןינע

 -פמה ןמ םירבחה דחאש היה יאדכ ילוא ,ריכזתב ימשר ןפואב

 עסי וא ,רבד השעי םידבועה תורדתסהב תויטסילאיצוסה תוגל

 -בוסה ריצה םע םגו ,ןינע ותואב בודרגוניו םע רבדל הרקנאל

 םירבדמ ןודנולבו ןוטנגישאוב ונלש םישנאה אלה .ןרהטב יטיי

 9 יקסיאמו .ולאה תודבועה לכ לע תועדי ילב ןינעה לע

 יקסרוקיש ןתנש הבושת התואב קפתסהל םילוכי בוניבטילו
 לכ תא תמתוסה הבושת -- דרבצרבש רידל 39 קי'צנאטס וא

 -אל ןיא .הז ןיינעב הילגנא לע ץחלב ןימאמ ינניא .ויתונעט
 דוחיב ,רבד השעת אל איהו היסור יבגל יקנ הכ ןופצמ הילגנ

 ,רבד השעת אל הקירמא םג .הילע ץוחלל ידכ ,םידוהיה תבוטל
 .יתרמאש וז ךרד קר ונל תראשנ .וז היצאוטיסב אל ןפוא לכב

 תוסנלמ םירוטפ ונניא לבא ,וז ךרדמ םג הברה הוקמ ינניאו

 .הב תכלל

 .ןילופד-חרזמ לש רפסה ילבח \8

 .ןודנולב תוצעומה-תירב רירגש 9

 .ןודנולב ,הלוגב ןילופ תלשממ כ"ב 0





 ץוח יפלכו םינפ יפלכ

 םיובנירג קחצי לש וימואנמ
 םינויצה םיסרגנוקב 1

 ינלופה םייסב .2





 םינויצה םיסרגנוקב 4

 י"אל תידוהיה תונכוסה תבחרה לע

 ןמצייו .ח אישנל יולג בתכמ

 ! אישנה ינודא

 בתכמב ,ינודא ,ךילא הנופ ינא עודמ ,ימצע תא לאוש ינירה

 ףא ישפנב המדמ יניא .הלאשה לע בישהל יל השקו ,יולג
 ןמישגהל רבכ תלחתהש ,ךיתוטלחה לע ועיפשי ירבדש ,עגרל

 טעמכ םיינויצה םינוגריאה לכ לש םהיתודיעו ןהל ומיכסהשו

 יוניש אובל לכויש ,הוקית ץמש ףא יל ןיא .םהיתוצראל םלוכ

 העינכה ךילהת תא רוצעל רשפא דועש ,ךיתוינכתב והשלכ

 תורדתסהה לש לוסיחה ךילהת תא קיספהלו ונידגנתמ ינפב

 .ןורחאה ןמזב ךישעמב ומישגהל תלחתהש ,תינויצה

 שמתשמ ינאש םייוטיבה לש םתרמוח לכ ינפל העודיו היולג

 ימצעל חרכה האור ינא םא ,רבדה ארונ המ ,ינא ןיבמ .םהב

 .וגתורדתסה אישנ ,ונתעונת גיהנמ לע הזכ גורטיקב תאצל

 הבוח ינא האור .גילבהל לוכי יניאו ינתקיצה יחור םלואו

 יתיינפב וללה םיביאכמה םירבדה תא רמול ימצעל השודק

 הז יבתכמל תיתימאה הביסה וזו .אישנה ינודא ,ךילא הרשיה

 לבא ,תובושק םיינזוא ירבד ואצמיש ,הווקמ ינא ןיא .יולגה

 םעימשהל איה יתבוחש ,רמאיהל םיכירצ םהש ,ינא שיגרמ

 .ךינזואב

 םדוק םגו רשע-םינשה סרגנוקה רחאל ,תונורחאה םייתנשב

 -לעב הילע יתוניגהש ,ךתוינידמ ירוגינסו יכמותמ יתייה ,ןכל

 יתיאר .התע ךיכמותו ךידידי לש םהיתופקתה ינפמ בתכבו הפ

 היושעש ,הלודג הכרעמב חצינש גיהנמ ,תיגארט תוישיא ךב

 ול היופצש האור אוה הנגהו ,תערכמה הכרעמה תויהל התיה

 תא איבמ םעה ןיאש םושמ ,הלוכ המחלמה תא דיספהל הנכס

 םתלפעה ךירבחו התאש ,יל המדנ םיתע .ונואו ונוהב תונברקה

 םינומהה לש םלקשמ דבוכו ,הובג רה לש הגסיפל תולעל
 -לעה םיצמאמב ליעומ ןיאו ,הטמ הטמ םכתא ךשומ םישידאה

 ידכו הגסיפה לע דמעמ קיזחהל ידכ ,ץמאתמ התאש םיישונא

 ןכ לע יתבשקה זובבו סעכב .וינומהב םעה תא ךילא תולעהל

 -אהש ,ברקל הששה תוינידמ ךממ ושרדש ,הלא לש םהירבדל

 וניתולפמ לכ תא ולתש ,הקיזמ תוינוטרופואב ,תונרתווב ךומיש

 שורדל רשפא דציכ ,ןיבהל יתלוכי אל .ךתשלוחב לארשי ץראב

 -צמאה םירסחש העשב ,תנכוסמו השק המחלמ רוסאתש ,ךממ

 העשב ,הפקתהב ליחתנש ,שורדל רשפא דציכ ;ךכל םיע
 יתוניגה ,ךירחא יתכלה .תוחוכה וספאש יפל ,תגסל םיחרכומש

 ,יתבשחש ינפמ ,תעגמ ידי התיהש םוקמ לכב ךתוינידמ לע

 םיעצמאה תא ןמזל ,םישורדה תוחוכה תא הליחת סייגל ךירצש

 העש יפל .ונתוינידמ תא תונשל לכונ ךכ-רחאו ,םייקנעה
 .ונגספתש תודמעה םוחתב ןנוגתהל ונילע

 המחלמ יגשומב שמתשמ ינאש ,אישנה ינודא ,יל חלס

 םיעיבמו בצמל םה םימיאתמש ,יל הארנ .המחלמ-ירויצבו

 םיבר םיפתוש רשפאש ,יתושגרו יתונויער תא קויד רתיב

 ונמחלנ אלה .ךל רבסוי הז לכש ,איה יתנווכ ירהו .םהב יל

 יגיהנמ םעפ תייה אלה ,תיטארקומידה העיסה ךותב דחי םינפל

 תעשב ,םימיה םתואב יתרמאש יפ-לע-ףאו ,לצרהל היציזופואב

 העיסה ןיבל ילש יתעיס ןיב לדבה שיש ,הנושארה ונתשיגפ

 דעו זאמ יגיהנמ תויהל תפסוה תאז לכב ירה ,תיטארקומידה
 .התע

 -לנש תונורקעל ףרוע הנופ ,אישנה ינודא ,ךתוא ינא האור

 -חאה הפוקתב ןוחצינ ולחנש תונורקע ,לצרה ימיב םהל ונמח

 תודמעה ןמ ךתגיסנב ךתוא האור ינא םעזבו בר רעצב .הנור

 ונלש םיינויצה םינומהה לא אלו ,ןורדימב ךתדיריב ,ונספתש

 אל םלועמש ,םיגוחהו תוצובקה םתואל דע אלא ,דרוי התא

 ,ונתוא ןיבהל וצר אלו ולכי אל םלועמש ,ונניינעל םיבורק ויה

 ילוקב ונילע םיזירכמו ונכרד לע ףגנ ינבא דימת םימש ויהו
 -ומהה תא םיעתמה םיקיזמ םיגוגאמיד ,ונא םינקתפרהש תולוק

 העינכו .וילא האניש םיררועמו םעה ברקב םינדמ םיערוזה ,םינ

 לש הלוסיחב םייתסהל הלולע ,המלש העינכל ךפהיל הלולע וז

 איהו ,תולקלקע ךרדב התעתוה העונתה .תינויצה תורדתסהה

 לעפימל תכלוהו תכפהנו ,ןנערמהו ררחשמה הנכות תא הדיספמ

 םילודג ,םינוש תובוט ילעב ידי-לע ךמתנה ,ץראה ןיינב לש

 ונא ירהו .םהילע םעה ינומה לש םתמיא הבורמש ,םינטקו

 שקבמה לכש םתוא וגדמיל ,קבאמלו םייחל םינומהה תא ונררוע

 םדא ןיאו ,םהיפלכ תוירחאב תאשל בייח תובוט םהל לומגל
 .וז תוירחאב הדומ וניא םא ,םמשב רבדל יאשר

 -קיעה לכל ךתונמאנש ,אישנה ינודא ,שיגרמ התא ןיא םולכ

 ךתינכת תא םישגהל אב התאשכ ,תכלוהו תתחופ הלאה םיר

 ,שיגרמ התא ןיא םולכ ? םידוהיה תונכוסה תבחרה רבדב
 ירידא"לו "ףסכה-ידוהי"ל -- םיפיקתלו םיריבגל ענכינ התאש

 -חאהו םעה ןומיא לש ןורקעה לע רתוומ התאשכ -- "םידוהיה

 וחוכב ? ונילא וללה םיריבגה תא "ךושמל" ידכ ,וינפב תויר

 תחצינ ותוגיצנ ינפב ,ךתוירחאו ךב ונומיא תוכזבו םעה לש

 ירידא" תאו "ףסכה ידוהי" תא תחרכה ,רהה תגסיפ לע תילעו

 ילבמ םיהולאה יריחב ויה וליאכ םמצע םיאורה ,"םידוהיה

 םתלודג רוקמש ,בהזה לגע אלא וניא הז םהיהולאש ןיבהל

 -מכ רכינ וניא םיתיע םעב םמוקמו ,םעה-ייחל ץוחמ אצמנ

 -לע-ףא ,ךתלעמ םורב תודוהלו ךב ריכהל תחרכה םתוא -- ,טע

 יפ לע ףאו ,ךילא םינומהה סחיב ,ונמע ייחב וז לש הרוקמש יפ

 םיריכמ םניאו ךב םיריכמ םה םלואו .ךיהולא וניא בהזה לגעש
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 -ובירב םידומ םניא םה .םימיה לכ תייה לגוד הבש ,ךתרותב

 ,התאו ,ותורמ תא םהילע לבקל םינכומ םניאו םעה לש ותונ

 וענכייש םעינהל ךילע היה רשא תחת ,םעה לש וחילשו ורבד

 םוסחלו םתוחדל וא וינפב תוירחאה לועב ואשייו םעה ינפל

 ודבעשל םישקבמ םהש ,םעה לע העפשהה ךרד תא םהינפב

 -ובוטו םהידסחב ונוגריא תא ררופלו וחורב לבחל ,םנוצרל

 ריפקהל אב ךנהו ,םנוה ינפל ,םהינפב התא ענכינ -- םהית

 -לה תיבה תמקה תא ,ןיינבה תדובע לש הלהנהה תא םהידיב

 .יהשלכ תוירחא םהילע ליטהל אלב ,לארשי-ץראב ונלש ימוא

 םג לכות םתוכזב ,ךכב ךל חונש המוד אלא ,דבלב וז אלו

 .דבכה תוירחאה לוע תא ךמצע לעמ ריסהל התא

 לש דבכה אשמה תחת תערכ ,אישנה ינודא ,דמעמ תקזחה אל

 הרוטקנוינוקה ךותב התדובעו תינויצה תורדתסהה תלהנה

 לצרה םעפ רבשנ ךכ .םויל םוימ הערו תכלוהה ,תינידמה

 בורה םיכסה זא םג .הליל-טלקמכ הדנאגוא תעצהב ונילא אבו

 תונכוסה לא ףרצל ונל עיצמ התא וישכע ,ותעצהל לודגה

 תוירחאה ןורקעב םיריכמ םניאש ,תודסומו םישנא תידוהיה

 םלואו .ידוהיה םעה לש תפתושמ תוגיצנ ינפב אל ףאו ,ונינפב

 תואצותל ויתווקתש ,המוטא המוחל דע עיגהש האר לצרה

 -תינש ,המוחה המו .ודבתנ תיכרותה הלשממה םע ןתמו-אשמה

 ונילא סחיהש ,ונל תרבסה אלה ? אישנה ינודא ,התא הב תלק

 הגיסנה םאו .הקספנ תינידמה ונתדיריש ,לקלקתנ אל ןודנולב

 שיו שי ירה ;הפוסל העיגה םיינידמה וניתונוחצינ ירחא האבש

 תיברעה היצרדפה תינכת .תמיוסמ תומדקתהל תווקל םוקמ

 תושעל ,אופיא ךצירמה המ --הארנכ ,ךתחונמ הכירדה אל

 ןכומ התא עודמ !ןכל םדוק תושעל תיצר אלש המ וישכע

 םושל םיכסהל תיצר אלש דועב ,ונידגנתמ ינפל וישכע ענכיהל

 וללש אלו הנחמה ךותב ויהש ,ותצובקו סיידנארב םע הרשפ

 ? ויתונורקע תא

 לש ונוצר-יא אוה לושכימהש ,אישנה ינודא ,התא רמוא
 םילודגה םיעצמאה תא קפסל ותונוכנ-יא ,תונברק איבהל םעה

 שולש םייתש ינפל בצמה היה הז ןודינב םג .ונל םישורדה

 ונחור ןוזחב וניאר ,וננוימדל רורד ונארק זא .רתוי ער םינש

 שורדה לודגה ןוהה תא איבהל שח םעה דציכ ,תוריהזמ תונומת

 גומנ וישכע .ידמל המוגע זא םג התיה תואיצמה וליאו .ונל

 ידכ ,םילודגו םיבר םיצמאמ םישורדש ונוניבהו תוילשאה ןנע

 רישכמ רוציל ונא םיבייחש ,שורדה ףסכה תא ףוסאל לכונש

 ,ימואל סמ ויתומורתב תוארל םעה תא ךנחיש ,עובקו קזח

 םילוע ונתאמ םישרדנה םיצמאמה ,יאדו .ונממ ותוא הבגי ףאו

 ונניינע ןיא םולכ לבא ,םדא-ינב לש םיליגרה םהיתוחוכ לע

 ? ללכה ןמ םיאצוי םיצמאמו בר ץרמ ונתאמ שרוד

 םהל הדבא :שואייל דע ועיגהו דאמ ופייע םינויצה ינומה

 ואיביש רידאה ןוהב אווש ןוחטיבל וספתנו ,םהיתוחוכב הנומאה

 ? וז ןודינב בצמה והמ ,אישנה ינודא ,בגא ."םיפתושה"מ םתא

 ,הלא וסינכיש ןוהה לע דחא רוביד ףא םויה דע ונעמש אל

 ךמצע תחטיב אלש ,ןימאהל השקו ,םהינפל ענכינ התאש

 -שה וליאכש ,שואיה לאו תופייעה לא בושנ םלוא .הז ןודינב

 תשאונו תפייע אישנה ינודא ,התאש ,המוד .םעה לע וטלת

 ושואייו ותופייע .ומעמ שאייתהל יאשר וניא גיהנמ לבא .םעהמ

 הז רבד ,םרב .ודימ ךלוהו טמשנ ןסרהש ,םיחיכומ גיהנמ לש

 ונתנש ,הלא לש םמשב ענכיהל םעה גיהנמל תושר הנקמ וניא

 .וידיל תוגיהנמה תא ורסמו וב םנומיא

 08=1 םיובנירג קחצי לש וימואנמ

 ול שרדית ילוא .הז יבתכמ לע הבושת לבקל הווקמ יניא

 ינודא ,ךל רמול ימצעל השודק הבוח יתיאר םלואו .סרגנוקב

 םהב שיש ןכתיי .הלאה םינמאנהו םייולגה םירבדה תא ,אישנה

 .בלה יקמעמ םה םיעבונ םלוא ,ביאכהל ידכ

 .1928 תנשב

 זיה ינויצה סרגנוקה

 (םלועב םידוהיה בצמ לע האצרה)

(5/7/1931) 

 ,וז המב לע ינא הלוע ,תוירחאה ינפמ הדערבו דובכ ישגרב

 םינש עבראו םישולש ינפל הנושארה םעפב עמשנ הילעמ

 .תולגה תוצראב ונמע לש ובצמ רבדב האג ידוהי לש ולוק

 ,הקיטגולופא ירבד עימשה אלו םימחר שקיב אל ,הכב אל אוה

 תוקימעמו תוחוקפ םייניעב .םירבד ףיעצב ףטע אלו םילעה אל

 םוהתל רדח רעצו םעז אלמ אלא דחפו ארומ ילב ,רודחל

 תמאה תא הליג ,ודילגהש םיעצפ ערק .תידוהיה תואיצמה

 רמול ילע יכ ,רתוי דוע םיקזחתמ דחפהו דערה .המויאהו הרמה

 תא ןושארה עיבהש ,גיהנמה לש ורכזל תשדקומ הבישיב ירבד

 אצמו יגארטה הנכות תא שיגדה ,םידוהיה תרצ גשומה

 תידוהיה הנידמה תשירד תא םלועה ינפב קורזל זוע ובלב

 .דדונה םעה תיעב ,הנורתפ זא דע האצמ אלש ,היעבל הבושתכ

 ךיא ,ונדמל ,הלאה םיחכשנ יתלבה םילודגה םירומה ינשמ

 תכשחמ רבעמה תא אוצמלו תואיצמה לע טלתשהל ונילע

 .קבאמבו הדובעב תינקנה ,הלואגה רואל תולגה

 םימד ערואמ רואיתב יתריקס חתפאש ונצלאמ רמה ונלרוג

 םינורחאה םימיב וצרפש ,םידוהיב תוערפב ,ונייחב עריאש

 לש ריעה ,הפוריא לש המורדב ונמע לש הז זכרמ .יקינולסב

 -- לודג ידוהי בור תלעב תידוהיה ריעה ,םילבוקמה ילודג

 .הלוסיח תישארב הנושארה תינקלבה המחלמה רחאל תדמוע

 תאיצי החתפנ :לוסיחה ליחתה דימו םינוויה ידיב הלפנ איה

 ומצעל ראתל לוכי אל שיא םרב .תונוש תוצראל םידוהיה

 תנמ ויה הכ דעש ,םידוהיב םימד תוערפ וצרפי יקינולסבש

 .היסור ידוהי לש רמה םלרוג

 איה הנושארה התבוח יכ האור הלשממ לכ ,רבדה ןוכנ...

 םשל .םיטקש םיחרזא ופקתוי אלש ,ץראב רדסו טקש חיטבהל

 -למה ירחא .אבצו הרטשמ תולשממה לש ןתושרל םידמוע הז

 לכ אכדלו טקשה לע ןגהל ךיא תוארוהו תונקת ודבוע המח

 -תהשכ אקוד תולעופ ןניא ןה םלוא ...הדושח תוררועתה

 םיניגמה םירחאמ זאו .םידוהי דגנ תנווכמ הדושח תוררוע

 תועידיה תועיגמ אל זאו ,םידוהיה לע ןגהלו אובל רדסה לע

 ,הנגהה תוחוכ וננוכתה אל זאו ,שחרתהל םייאמה רבדב ןתיעב

 םיוואלה לכו .ןגהלמ ענמנ אבצה ףאו הקיפסה אל הרטשמהו

 אוה ךכ לבא ,םנימב םידחוימ תוקדטצהו םיצורית םה הלאה

 תומוד םידוהי לע תופקתה :םירמואו םיעבוק זא וא .בצמה

 תעפעפמ םידוהי יתלבה לש תובלב :עבטה תוערואמל טעמכ

 אלשכ הנושארה תונמדזהב תצרופ איהו םידוהיה תאניש שא

 ףאו םידודש ,םינועמו םיכומ םידוהיהו ,תוצרפתהל ופיצ

 הנומ וז הרבסה לש הדוסיב .םתוא םיחצרמו -- םהב םיללעתמ

 תוערפה .םוקמ לכב תונגרואמ ןה םידוהי לע תופקתה .רקש

 רובשל םיצור ותרזעבש ,ינומה רוריט לש רישכמ םוקמ לכב ןה
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 תיסהל ;העיתרמ אמגוד עובקל וא ,םידוהיה לש םתודגנתה

 תולשממה תא דימעהל וא ,םידוהי דגנ ןומהה תא ןגראלו

 ונמולש ןובשח לע השענ הזו .תוחוכה ןחבימ לש בצמב

 .וננוחטיבּו

 -יידזמו ןנוגתהל םיננוכתמ וא םיננוגתמ םידוהיה ,ונאשכ

 ילעב ונא םגש הרכהה איה הרידנ .עשפ הזב םיאור --םינ

 חוכ ןיא םא ,ונילע תויולפנתה ינפמ ןנוגתהל השודקה תוכזה

 דגנ עשפ הזב םיאור .ונשוכרו ונדובכ ,ונייח לע ןגהל דמועה

 ןה תוערפה יכ ,ונבשח ונמצעב ונאו וניתובא... ,הנידמה
 ,היסורב םיראצה לש הז ,דחוימ רטשמב תורושקה תויוצרפתה

 םימחנמ ונייה .ןהב אצויכו תוארפב ,תוברת לש הכומנ המרב

 ,הלעת תוברתה תמר ,חתפתת היצזיליביצה -- םירמואו ונמצע

 ונצלאנ המחלמה רחאל םלוא .ומלעי תוערפהו רפושי רדסה

 ,החיכוה תואיצמה .תוילשא אלא ויה אל תורבסהה לכש תודוהל

 .םידוהי תוכהל -- אניו לש הטיסרבינואבו ןילרבב םג רשפאש

 לע םידמועש השגרהה תטלתשמו טקש יא רבוגו ךלוהשכ

 .לזאזעל ריעשל םוקמ לכב םידוהיה תא םיכפוה ,ןאקלוו

 ןיידעש ,הפוריא חרזמב דוחיבו םוקמ םושב חוטב ונבצמ ןיא

 ונעיתפהל םילוכי םוי לכבו ןזואמ לקשימל הב ועיגה אל

 תויהל הכפה ונשוכרו ונדובכ ,ונייח ןוחטיב תחטבה .םייונישב

 אל רבד םוש .ןהילע הבושת ונל ןיאש ,ונייח תויעבמ תחא

 .וגל םימרגנה לוועו העיגפ דגנ האחמב ונלוק םירהל ונל עירפי

 אל ונרודש ןויערה תא םידוהיה ינומה ןיב ץיפהל ענמנ לא

 ןגי ומצעב אוהש אלא ,ונתובאכ הטיחשל וראוצ תא טישוי

 .(םייפכ תואיחמ) .ונדובכו ונייח חיטבמ חוכ ןיא םא ,ומצע לע

 תווקת ואלמתנש ךכ ידיל האיבה המחלמה רחאל תוחתפתהה

 טרפ ,תונידמה לכב הכלהל טלתשה יחרזאה ןויווישה .ונתובא

 תוכיישה תונידמ ןיב ןניאש תוצרא דועו תינופצה הקירפאל

 ונימאה הז ןויוויש דעב ומחלנש תורודה .היצאזיליוויצה םלועל

 ונימאיש ,םימימת ויה אל םה .םידוהיה תיעב תא רותפי אוהש

 בתכי אוהש ,ועדי םה .הליל ןיב יחרזאה ןויווישה םשגתיש

 לש ופוסבו ,םייחב םג םשגתי ןמזה ךשמב םלוא ,ריינה לע

 םינושארה ונייה םינויצה ונא .םידוהיה תיעב תא רותפי רבד

 -נוקה תמב לעמ הנושארה םלועה-תמחלמ ינפל דוע ונעדוהש

 ןושארה .תמייק הדבוע הניא ןיידע ןויווישה יכ ,ונלש םיסרג

 סכמ ךכ רחא ,ירבעה ורמאמב וז הדבוע עבקש ,םעה-דחא היה

 ןויווישה םייוקש תוצראב םגש וחיכוה םה .םעור לוקב יודרונ

 ןויווישה :ררבתנ וישכע .םידוהיה תיעב המלענ אל תואיצמב

 תמייק איהו םידוהיה תיעב תא רותפל חילצה אל יחרזאה

 ידירש וראשנשכ ,המחלמה ינפל השגרוהשמ רתוי תשגרומו

 .םיטעומב אלא ועגפ אלש ,תולבגהה

 הטישה םלועב הטלש ,יחרזא ןויוויש םידוהיל וקינעהשכ

 -שמה םיינידמה םייחב וטלש םייטרקומד תודסומ .תילארבילה

 .הנידמה תוברעתהמ םיישפוח ויה םיילכלכה םייחה .םייטפ

 לוטיב רחאל .ישפוח ןפואב םהיניב ורחתה םיילכלכה תוחוכה

 הדש םהינפל חתפנ ,םידוהיה תמזוי תא ולבכש ,תולבגהה

 -פא ולדג .םיטילשה םיגוחה םע תורחתהל ולכיש בחר הלועפ

 תואמ לש תורצהו תופידרהש םושמ וז תורחתהב היתויורש

 ףאו תולגתסהה רשוכ לדג ;םתנובת הפירחהו החתיפ םינשב

 -תהש ,םהיבירי לע הברהב הלע ,םויקה תמחלמב לבסה רשוכ

 תבוטל תורחתהה הדש תא בוזעלו תגסל םיצלאנ םה .םהב ורח

 י"ע םידוהיה לש תורחתהה רשוכ תא םירבוש .םתחת םירתוחה

 110 םינויצה םיפרגננוקב

 -תהה תא םישילחמ ,םייתכלממה םידרשימה לש גהונהו חוכה

 ךשמב םיילכלכה םייחב םישרש התכיח םא םג ,תידוהיה תורח

 ורוקמ ,הפוריא חרזימב ןושארה םוי תחונמ קוח .םינשב תואמ

 .ידוהיה הרחתמה ילגר תא קוחדל אוה ותמגמ לבא ,יתד

 -ונורשכב ןוצרב םישמתשמ ,ןטק םידוהיה לש םרפסימשכ

 תא ןכסמה םייוסמ לובגל עיגמו רפסימה לדגשכ ;םהית

 .ןוטלישה תודמעמ דוחיב םלושינ הליחתמ ,תוטלושה תובכשה

 ,תירבה תוצרא לש םיסנניפה יגוחב טלתשמ ךילהתה ותוא

 תוגיהנמה יגוחבו תיזכרמה הפוריאבש םיילאוטקלטניאה יגוחב

 תמייק :קוח ןיעמ עובקל רשפא .תוצעומה תירב לש תינידמה

 דימ וז הדוקנ םירבוע םהשכ ; םידוהיה תורישב עבוש תדוקנ

 .תוריזגו לושינ יכילהת םירבוג

 -ארה םתוא ונחסינ םינויצה ונאש ,טועימה תויוכז ורמאת

 ליבשב לארשי-ץרא תא קר אל ונשרד ,המחלמה ימיב .םינוש

 םידוהיה ליבשב תויוכז םג אלא ,הילא תולעל םיצורה םידוהיה

 חצינ םיטועימ תויוכז לש ןורקיע .תולגה תוצראב וראשיש
 רינה יבג לע ונחצינ םלוא .םולשה תדיעו תטלחה י"ע חטבוהו

 ומכ ,איה הנטק תידוהיה היסולכואש תונידמב קר .דבלב

 תויוכז רתוי וא תוחפ ןהב ומשגוה ,היבטלב וא הידנלסאב

 -יבר םיימואל םיטועימ םימייק ןהב ,תוצראב םלוא .םיטועימה

 ,דחא דעצ ףא השענ אל דוע ,ידוהיה טועימה םהיניבו רפסימ

 םינש תואמ ינפלש תולגתסהה תורוצ .םהיתויוכז םישגהל ידכ

 לש ןלוטיבל קר אל םיקוקז ונא .ונתפוקתב תוקיפסמ ןניא
 וניתליהק רודיס תוכז ,תויבויח תויוכזל אלא ,תונוש תולבגה

 תודוסי לע רעונה ךוניח תוכז ,םיימואל םישדח תודוסי לע

 רבעב וניתורוד תרשקמה בהזה תרשרש קתונת אלש ונתוברת
 .תויחרכה תומרופר לש ןברק םילפונ ונא ,ןכאו .םויה דע הווהבו

 ,ונילע םילודג םיסימ תלטה י"ע ונלצנל לודחל שי :רבד דועו

 .ונלש םיכרצל טרפ םיחרזאה יכרצ לכ ןממל ידכ

 םיחרזאכ ונתויוכז דעב המחלמ לש בצמב ונא םיאצמנ ךכ

 תחת הריתחכ ,עשפכ תבשחנ וז ונתמחלמ .ימואל טועימכו

 ונל ;ויתויוכז דעב םחליהל רתומ םע לכל ? עודמ .הנידמה

 .רוסא

 רתויב ונב תעגופ ,םהל המרג המחלמהש ,םיונישה ןיבמ. ..

 -ויחב הנייטצה היסור תודהי .תיתצעומה היסורב תוחתפתהה

 ונאש ,תוינידמהו תוברתה יכרע בור .הריצי רשוכבו התוינ

 ידוהי לש םיינומהה םיבושיה-ירוסי ךות ודלונ ,םהמ םינהנ
 .היסור תודהי לש הנברוח ידיל האיבה הכפהמה .הנשיה היסור

 תדיערל תומודה ,תורומתה יכילהת הל ומרגש ,האושה התיה

 -ייעה .היסורב האיבה תילכלכהו תילאיצוסה הכפהמהש ,המדא

 ? םהל הרק המ -- היצנגלטניאה ,הכאלמה לעב ,רחוסה ,הר

 םעה תא בלשל ידכ ,םיעצמאב תיתצעומה היסור הטקנ ןכא

 ,תמאל םינמאנ תויהל םיצור םאו .הב תמקומה הרבחב ידוהיה

 םיבושיי .הז ןוויכב לועפל התסינ אל ןיידע הלשממ םוש

 ןומהה םלוא .הישעתב םידוהי בלשל םיסנמ ,םימק םייאלקח

 תנידמ לש םישדחה םייחל ץוחמ ראשנ םידוהיה לש לודגה

 גשומ עבקנ םליבשבש ,םדא-ינב תויהל וכפה םה .םיטייבוסה

 ,העונת יללושמ ."לכ יללושמ" רמולכ "יצנָאשיל" ילטפשימ

 םינוונתמ ,התימל םינודנ וליאכ ,םירוגס תולובגה ירהש

 רשאמ רתוי גישהל םילוכי םניאו םהיתוריעב םה םיכלוהו

 ונודנ הלאו ,השדח הרבחב םיריעצ לש תונטק-תוצובק בוליש

 הניאש ,דבלב תוללובתה לש ריהמ ךילהת חתפתמ .םייחל
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 לש טעמכ ,העימט לש יעבט ךילהת אלא ןוצר ךותמ הפיאש

 .םירדוח םה וילאש דמעמה י"ע םיגפסג הלא םידוהי .הגיפס

 .תימואלהו תיתדה התרוצ ,םיידוהיה םייחה דוסי ךלוהו סרהנ

 ילרשק תא םיערוק ,ידוהיה םעה לש רבעה ןמ םה םישרופ

 .םלועה יבחרב תורוזפה ,םמע תוצופתל הקיזה תא ,תרוסמה

 הפש אלא ,ונמע לש שידייה תא אל ,השדח ןושל םה םירבדמ

 -וצב תובתכנ הבש תוירבעה םילימהש שידייה לע היונב השדח

 .ןריכהל ןיאש השדח הר

 -עשתה האמה תישארב .הירוטסיהה תרצוי תורזומ תויגולנא

 -גתסה הטלתשה .הינמרג תודהיב המוד הכיפה הררועתנ הרשע

 ,תיתדה םתרוצב םידוהיה ייח וכשמנ .תינמרגה הביבסל תול

 ,ןויצ לש רכז לכ החמנ ,ןויצ הלימה רודיסה ןמ הקחמנ םלוא

 .קוחרה רבעב לארשי-ץראב םיישפחה םייחה םע רשק לכ קתונ

 .טשפומ ןויערל תידוהיה תדה תא וכפה

 -יה ייחב תדה לש הנוטלש דבא .תעכ שחרתמ רבדה ותוא

 ורשק קתונש ימו ,תוכלוהו תוטלתשמ תושדח תורוצ ,םידוה

 ידיחי רשקכ תרבודמה ןושלה אלא ול הראשנ אל ,י'א םע

 וראשנ היסור ידוהי ייחבש ,ונימאת לא... .םעה םע רשקמה

 זמזל ןמזמ .םהב םישגרומ םיננער תוחוכ דוע .דבלב תוברוח

 באכ ילילצ ,תירבעה הפשב םישלח םילילצ ונילא םיעיגמ

 תרתחמ תמייק .םירשכומ תירבע יררושמ תוריצי ,תירבעב לבסו

 תינויצה העונתה .תונויצה דעב ומצע בירקמ רעונה ,תינויצ

 .תימואלה התוריחו הייח שדחל הנוצרל יוטיב תנתונו היח
 ,הרקה ריביסל םישרוגמ ,.וא.פ.ג לש אלכ יתבב םיאלכנ הינמאנ

 -המהכ ,ןאטסקרוט לש תוטהולה תוירבדמל ,ןבלה םיה ייאל

 ,תלשלשה הקתּונ אל .םיראצה ןוטלש לש ורבע םימיב םינכפ

 .לוכה ףא לע תופרטצמ תושדח תוילוח

 -אצה ימיב .םינועמ לש העונת דימת התיה היסורב תונויצה

 ונדידיל ונא םיחלוש תאזה המבה לעמ .הלא ונימיבו םיר

 תוכרב ,ונתוכרב תא תיתצעומה היסורב םיפדרנהו םילבוסה

 םהמ ּובאשי (תורעוס םייפכ תואיחמ) .תומחו תוקומע םיחא

 ךרדב שגפינ דוע .םינועמה ךרד ,םכרדב ךישמהל חוכו םימוחנ
 .המלשה היחתה ןמזב ,רורחישה

 תונכושה תוצראב ? בצמה המ ,תוכפהמ וצרפ אלש תומוקמבו
 הששל בורק םידוהיה רפסמ ,רוחשה םיה ןיבל יטלבה םיה ןיב

 ןיאש תומוקמב םיכילהתה םתוא םיחתפתמ חטשב וב ,םינוילימ

 .תינויצולובא ךרדב יוטיב ידיל םה םיאב תוכפהמ תוצרופ

 לש תושדח תובכש .םיחדינו םיקחדנ ןאכ םג םידוהיה םלוא

 -רפ תורוקמו תועוצקימ םידוהיה ידימ תוספות םוקמה יסלכוא

 ,םיכלוהו םיקחדנ םידוהיה ,קוחהו ןוטלשה חוכ םהידיב .םתסנ

 .רבשנו שלחנ תורחתהל םידוהיה רשוכו ,תלבגומ תורחתהה

 המ םיעדוי םניאש ,םיפדוע םידוהי לש ןומה ךלוהו חתפתמ

 .תכלל ןאל ,תושעל

 תכלוהו הלדג הלודגה ריעה ,הנברוחב תדמוע הרייעה. ..

 -והיה לש תרבוג תולדו תוארפתה לש תועפות תוברתמ ןהבו

 תעדוי הניא ,הרותה תעידי תרסח תידוהיה היצנגילטניאה .םיד

 םיכלוהו םיתמ םינקזה .וכרד תא עדוי וניא רעונה .תושעל המ

 י'ע םראווצ לע לבח םשוי אלש איה השירדהו .שואיבו ינועב

 לודגה םקלחש ,הלא םיסיממ םינהנ םה ןיא .םידבכ םיסימ

 םהיכרצ קפסל םידוהיה םיצור םא .הנידמה יכרצ תא הסכמ

 ידוהי .םיפסונ םישדח םיסימ םמצע לע ליטהל םה םיצלאנ

 .ודמעמ לעב ,ידוהי יתלבה ותימעמ םינש יפ םיסימ לועב אשונ

 172% םיובנירג קחצי לש וימואנמ

 ינפב םירוגס םלועה ירעשש איה רתויב הלודג הרצ םלוא

 טעמכ םירוגס ,ןהילא ורגה םידוהיהש תוצראה לכ .םידותהי
 .תעכ םהינפב

 השימח טעמכ תירבה-תוצראב וזכרתה הנש םישימח ךשמב

 ,םהייח יכילהת תא חתנל ןמזה עיגה םרט .םידוהי םינוילימ

 הרוצ התוא ולבקי םהייחש ,ךכ לע םידיעמ םינוש תותוא ,םרב

 ,הדבועה .הפוריא ידוהי ייחכ ,םיקוחה םתוא יפל וחתפתיו ןכותו

 ינפב דוחיבו םירגהמ לכ ינפב תירבה-תוצרא ירעש ורגסינש

 ולקתנ םידוהיה ידודנ .תערכמ הדימב ךכ לע הדיעמ ,םידוהיה

 תינבנה ,לארשי-ץראש ,ךכ ידכ דע רבדה עיגהו םילושכימב

 תוצרא םע הרחתמה םילועל הסינכ ץראל תכפהנ ,לבסבו באכב

 .םהינומהל םירגהמ תוסינכמ ויהש

 ידוהיה והירה םידוהי יתלב יניעב ידוהיה םעה לש ולמס. . .

 אשונה אוה דדונה ידוהיה .הז למסב הנופצ הלודג תמא .דדונה

 דמה ,חדינהו קרזינה ידוהיה ,ידוהיה םעה לש וייחו ונויער תא

 םוקמב תושדח םייח תורוצ רוציל ץלאנה ,החונמ םוקמ שפח

 וליכשהש םהמ הלא .וידודנב וסרהנ םהו םליגו רציש הלא

 םעפ ףא ויה אל ,םהידודנב ורבעש תוצראל תומלשב לגתסהל

 םישפחמה ,םיקחדינה םידדונה בור .וייחו םעה ןויער יאשונל

 ,םייקנע תוחוכ ; םהינומהב םימרענ ,שארה תא חינהל הניפ קר

 ץראב ונדיתע םישילחמ םה .םירצויו םיררופמ ,םינובו םיסרהמ

 תא ומיקי םהו ,םילושכימה ףא לע ונתורח םירצבמ ,לארשי
 .לארשי תנידמ

 םויה דעו המחלמה רחאל םידוהיה ייח תא םירקוס ונאשכ, . .

 םינובה תוחוכה תא סורהיו רובשי םלועה םא : ונא םירמוא ,הזה

 ינומה וכפהי ,ידוהיה םעה ינומה ברקב םיפסאתמו םילועה

 םלועה םא םלוא ; םיבירחמו םיסרהמ םיררופמ תוחוכל םידוהיה

 וריבגיו וקזחיש םיאנת רוציו וניתופיאשל ןיבי ,תרחא רחבי

 םידוהיה תיעב תללקמ ומצע ררחשי זא וא ,ונלש הריציה תוחוכ
 .תולגה תללקמ ידוהיה םעה תאו

 א"כה ינויצה סרגנוקב

(25//8/1939--16) 

 (תעבוקה איה ץרא לש הקלחב הנידמ)

 18/8 'ו םוי

 תלהנהב רבח תויהל הכזש ,ונתאמ דחא לכ !בושח סרגנוק

 תבוטל ותעד-תווח ידי לע עירכהל לוכי אוה יכ עדויהו ,תינויצה

 ייחש הטלחה אלא ,דבלב ףסכ יניינעב אקווד הניאש הטלחה

 .וילע תצבורה תוירחאה דבוכ תא שיגרמ --הב םייולת םדא

 -כמה הלאשב תשרופמו הרורב העד עיבהל יתבוחמ ךכ םושמ

 לש תינלסחה תוינידמב םחליהל ונחנא םילוכי דציכ ,העיר
 .טדנמה תלשממ

 ,המשאה תלאש תא ררועל רוסא תאזכ העשבש ,ינרובס

 תלאשב עירכהל לוכי המשאה ןורתפש ,םינימאמ ןכ םא אלא

 וחוכ םע לדגו הלוע ינויצה םרוגה לש וחוכ .רבשמה לוסיח

 ידוהיה בושיהש ןמז לכ םלוא .לארשי-ץראב ידוהיה בושיה לש

 -תפב עירכמ חוכ תונויצה אהת אל ,ץראב עירכמ חוכ היהי אל

 תועבונ הנממש ,תאזה החנהה תא עבוק יננה .י"א תלאש ןור
 ונייה ףא ,ונבשח םינויצה ונאש ןמז היה ,ןכא .תונוש תואצות

 םידוהיה תלאש לש ץחלה חוכו םידוהיה תקוצמ יכ ,םיחוטב



17% 

 ןימאה ךכ .עירכמ םרוג ,םנה םג תמאבו ,תויהל םילוכי םלועב

 ונחנא םלוא .ולש תוינידמה לכ תא הנב הז דוסי לעו ,לצרה

 ונילע הרבע .ןויסנ ידומל ונחנא ,לצרה ירחא הנש 40 םייח

 לארשי-ץרא תא םינוב ונאו ,הירחאלש הפוקתהו המחלמה

 םידוהיה תקוצמ רשאכש ,םיעדוי ונא ןכל .הזה ןמזה לכ ךשמב

 םיעיגמ םירבדהשכ ,ונימיב ומכ ךכ לכ םילודג םידממל תעגמ

 םיידוהי םיצוביק לש תיחרכה האיצי ,הפוריא תאיצי ידיל

 תמגוד יפל אל ילוא --םיעיגמשכ .תונוש תוצראב םילודג

 -ורו הינלופמ םידוהי ינוילימ תאיצי לש הנכס ידיל -- הינמרג

 הקיטילופ לשו םיילכלכ םיכילהת לש םתעפשה תובקעב הינמ

 םהירוחאמש ,םידוהי םיפלא תואמשכ ,תידוהי-יטנא תילכלכ

 םיאצוי ,דחי םהמע םיקחדנו םתוא םיקחודה םינוילימ םידמוע

 לרה -- השדח תדלומ ,השדח םייח תניפ אוצמל ידכ ,םהידודנל

 ,ינויצה הנורתפל עייסמה םרוג שמשל םוקמב ,םידוהיה תקוצמ

 תלשממ לע דחפו המיא ליטמ הז בצמ .ול עירפמה םרוגל תכפוה

 המוח םיקהל המצעל הבוח האור איהש ,ךכ ידיל איבמו טדנמה

 םהינומהב ץראה תא ופיצי אלש ידכ ,הילעה ימרז ינפב

 .םינתיא חוכבו תוריהמב םיצרפתמה

 ,םינמזה לכב תצבור התיה טדנמה תלשממ ןיבל וניניב. ..

 בצקל סחיב וניתועד ויה תונוש .הבר םוהת ,םהבש םיבוטב ףאו

 ,לארשי-ץראב יתעמשש הנושארה הלימה .ץראב ונתוחתפתה

 : התיה ,פוקוו לרנגה ,טדנמה תלשממ יגיצנ םע עגמב יתאבשכ

 .בצקה רבדב תועד-יקוליח אלא םניא וניניב תועדה יקוליח

 בצקב קר ,אתרטוז אתלימ :ימצעל יתרמא ורדחמ יתאצישכ

 ונתוא וקיזחה דימת .ןוכנ היה רבדה םלוא ...םיקלוחמ ונא

 ינפמ לארשי-ץרא לע הלשממה הניגה דימת .ונדגב ףנכב

 םינמזב ףא םדעב העירפהו ,ונתדובע לש ריהמה בצקהו ןוזפיחה

 רשג רושגל םיקומינבו םירובידב ונלוכי םולכ .רתויב םיבוטה

 ? וז םוהת ינפ לע

 ןמצייו היה וליאש ,םינעוטה םימימת םישנא וניניב ואצמנ

 אלו .וניתועיבת תא תקפסמ הילגנא התיה ,ןחלושה לע קפוד

 רשאל ונתורסמתהו ונתובדנתה ,ונצחל חוכ .םילימ אלו םיקומינ

 ןחובה ןבא .םיעירכמה תוחוכה םה הלא -- םינובו םירצוי ונא

 וא לארשי-ץראב םידוהי 200.000 ונל שי םא --איה ,ונלש
 ונתמחלמב ונסיסכת .םידוהי ןוילימ ונל היהי םא וא 0

 למיב םירבדמ ונאשכ ,ךכ םושמו :רפסימב ןירשימב יולת

 ונאש ,עובקל לכונ ,ןבלה רפסב המחלמ לע יחכונה רבשמה

 םויה .םיקומינ חוכב קר אלו ,תודבוע חוכב םחליהל םיקזח יד

 ןכיה .תודבוע לש ןחוכב ונתמחלמב רזעיהל תורשפא ונל שי

 םילוכי ונא תודבוע וליא ונמצעל ררבנ !ולאה תודבועה ןה

 .רוציל ונתלוכיב ןיאש תודבוע וליאו ,לארשי-ץראב רוציל

 ינויצ לכ ינפב ,רשי םדא לכ ינפב תדמועה הלאשה יהוז

 תא ומצעל גיצהל ותבוחמ -- ,ןקתפרה ונניא םא .בבל-רב

 םימעל םימע ןיב םיסחיב .הבושת הילע תתלו תאזה הלאשה

 -- רוציקב וא ,ןורחאה קומינה -- "ויצר המיטלּוא" הזל םיארוק

 ,דרמ םשב הז ארקנ םיאכודמו םיאכדמ ןיב םיסחיבו ; המחלמ

 וחוכ תדימב ,םיחכונה םיאנתב ,לארשי-ץראב ונחנא .הכיפהמ

 ,הזל ונדי תא חולשל םילוכי ונניא ,ידוהיה בושיה לש יחכונה

 הנייהת המ ,ןובשחו ןיד ונמצעל ןתנש ךירצ יכ ,הרוצ םושב

 הנומאב םינימאמה םישנא שי .השענה השעמ לכ לש תואצותה

 אובי ,םיברע תואמ המכ ולפיו רוריטב ושמתשי םאש ,המלש

 הינפל ןנחתיו טדנמה תלשממ ינפל ויכרב לע לופיו יברעה םעה

 14 םינויצה םיפרגנוקב

 והז .קספי רוריטהש דבלבו ,תוידוהיה וניתועיבת תא אלמתש

 ליאוה תואמר וז ןיא .חומ-םוטמיט םעה יפב יורקה רבדה
 .חומ-םוטמיט והז םלוא ,תוומל םשפנ תא םיפרחמ םישנאהו

 העש יפל ןהל ןיאש ,תואחסונ לכ יבגל עובקל ונילע סחי ותוא

 ,הנידמב טקש-יא ,ןשיירפואוק-ןונ ,יחרזא ירמ ןוגכ ,ןכות םוש

 ינש רבד וירחא ררוג ,וב ושמתשי רשא ,דחא רבד ירה .רוריט

 תואמסיסה לכ תא בושחל וחרכ לעב איבמ ןורחאה רבדהו

 הלאש ול ןיאש ,ותמדא לע בשויה םע ליבשב תובוטה ,ולאה

 -סונהמ קלתסנ םא .תושממ לכ תורסוחמכ ,וצרא לא הסינכ לש

 דימ ררבתי ,ןתמשגה לע רבדל ליחתנו תוטשפומה תואח

 ירמהו ,"ןשיירפואוק-ןונ" וניא ונלש "ןשיירפואוק-ןונ"הש

 ךכל גואדל ונילע לכ םדוק ירה יכ ,יחרזא ירמ ונניא יחרזאה

 תא זכרל לכ םדוק ךירצה לרנג ןידכ ונניד ,הצרא סנכינש

 סנכיהל םילוכי ונא ןיאו .עירכמ ברקב ליחתי םרטב ויתואבצ

 אקוד .לארשי ץראב םיזכורמ ונא ןיאש ןמז לכ ,עירכמ ברקל

 וליא .התפונת-חוכו ונתמחלמ ףקיה יולת ונלש זוכירה תדימב

 לש ללכה ונתוא בייחמ היה ,ונרפסמב םינוילימל םיעיגמ ונייה

 ,םיפלא תואמ לע הלוע וניא ונרפסמשכ וישכע וג16נגס 0

 .רחא ללכ ונבייחמ

 -ץראל םידוהי סינכהל אוה םירקיעה רקיע :רמוא ינאו

 אוה בוט :ונישעמ לכ תא תעבוקה ןחובה ןבא יהוז .לארשי

 םקיחרמה לכ ---ערו ,לארשי-ץראל םידוהי סינכמה רבד לכ

 ןבלה רפסב ונתמחלמ זכרמב תדמוע ךכ םושמו .לארשי-ץראמ

 םעה הנווכב רמוא ינאו --חיכוי ידוהיה םעה םא .הילעה

 ,הצרא ונתיילע תא בכעל חלצי אל רצוי ילכ םושש ---ידוהיה

 "ןשיירפואוק-ןונ''ה אל ,יחרזאה ירמה אל .לטובי ןבלה רפסה

 שפג 10.000 לש הילע !הילעה אלא ,תאזה המחלמה ירקיע םה

 םחור תא עיגרהל ידכ ,םיברעל טדנמה תלשממ החיטבה הנשב

 -ץראל םא םלוא .הניתשלפב םוקי אל ידוהי בורש ,םהל חיכוהלו

 לכב ,ףלא 40---30 -- םידוהי 10.000 םוקמב הנשב ולעי לארשי

 ןבלה רפסה רפוי -- תויורשפאה לכב ,םיאנתה לכב ,םיכרדה

 -תהל ןתינ וניא אוהש ,םע לבק חכוי זא .ונממ רכז ראשי אלו
 .ומייקל לכות אל תילגנאה הלשממהו ותוא וריפי םיברעה .םשג

 וניא ראשה לכ .הילעה --ונתמחלמ לש דבוכה תדוקנ יהוז

 עדוי יניא ,םויה רמא ןוירוג-ןב .הנממ תעבונה הנקסמ אלא

 -תהל ונילע ,םיקיפסמ וניתוחוכש המכ דע" --יוארכ ןבוה םא

 -ץראב יתכלממ םע ונייה וליאכ ןבלה רפסב ונתמחלמב גהנ

 תואצות תועבונ ןאכמ ! םיקיפסמ וניתוחוכש המכ דע ."לארשי
 .םינינעל חתפמה ןהבש .ןבלה רפסל ונתודגנתהל תולודג

 איהש םושמ הנממ םלעתהל םיצורש ,תחא הלאשב ןאכ עגא

 םושמ האור ינא םלוא .םילודג תועד-יקוליחל םורגל הלוכי

 רפסב םימחלנ ונא :םירמוא ונאשכ .הב עוגנל ימצעל הבוח

 לארשי-ץרא לע הילגנא לש טדנמהש ,םירמוא ונאשכ ; ןבלה
 תלשממל רשפא :לואשל רשפא ירה --ןיעב דומעיו דמוע

 תאז לכב ראשי טדנמהו ,תחאו תחא ויתונקת תא רפהל טדנמה

 תדחוימה תוחילשה לטובת יכ ,ונל ץעורל ךופהי אוה זאו .הידיב

 תפרצ .דבלב ןוטלשל תוסכ זא שמשי אוהו .הנבנ אוה הילעש

 םלוא ,תרחא הכלממ ידיב ותוא הרסמו הירוס לש לבח הערק

 תונקת .תפרצ ידיב ראשנ ,ויפיעס לכ לע ,הירוס לע טדנמה

 םולכ .תוכלוהו תולטב ידוהיה ימואלה תיבל תועגונה טדנמה

 היהש בצמה תא שדחמ רוצית ונתודגנתהש ,הווקיתל יוכיס שי
 ינא ? תאזכ הווקית שי םולכ ? הזה לוסיחה ליחתה םרטב םייק
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 תא חירכיש ,םלועב חוכ ןיא .תאזכ תורשפאב ןימאמ ינניא

 ןניא התעדלש טדנמה תונקת ירחא אלמל טדנמה תלשממ

 ,ךכל החירכהל הלוכי הנגיא הכלממ םוש .םשגתהל תונתינ

 םושמ .הילגנאב יולת תוחפ היהיש רחא םימואל-רבח אל וליפא

 ? ולא תונקת םוקמב אובי המ ,ונמצע תא לואשל ונילע ךכ

 תמסרופמה הלאשה וז ןיא !וז העשב ונתודגנתה תרטמ יהמ

 יפכ ,הפקותב תראשנ תיפוסה הרטמה .תיפוסה הרטמה לש

 העשב וליפא .הילע רבדלמ ונענמנש העשב דימת התיהש

 תנידמ" םוקמב "חוטב טלקמ" לזב תינכותב בתכ לצרהש

 לע העבקנש תיפוסה הרטמה התוא הפקותב הראשנ ,"םידוהי

 ,תירבע הלימ ,הלואג -- אוה המש רשאו ונלש הירוטסיהה ידי

 תא ,לארשי ירוסי ידי לע ,ונלש הירוטסיהה ידי לע העיבמה

 םייחל ,לארשי-ץראל ונתפיאש תא ,ונתווקית תא ,ונתמחנ

 -וסה ונתרטמ יהוז -- הלואג ;המוקתל ;רורחישל ,םיישונא

 .תיפ

 לואשל ונילעו .תונוש םיכרד תוליבומ תיפוסה הרטמל םלוא

 םיאנתב ףואשל ונא םיכירצ הילאש הרטמה איה המ :ונמצע תא

 ץראב םידוהי לש רתויב לודגה רפסימה תא זכרל ידכ םיחכונה

 טדנמה תונקת דוסי לע םא .העירכמה הלאשה יהוז ? לארשי

 םידוהי לש םומיסכמ זכרל םילוכי ונא ןיא ,תוכלוהו תולסחתמה

 תא וגל ןתיש ,סוטטס שפחל וגחנא םיחרכומ ,לארשי ץראב

 בגשנהו הלענה ןוזחה תא םישגי רשא ,הז זוכיר לש תורשפאה

 יהוז םא ,אל וא ךכב םיצור ונא םא ,איה תחא .הלואגה לש

 םיאצמנ םניא וללה םא .םייח םישנאמ בכרומ יח ףוגב ןיכס

 ףוג תרתובמה ץראה ןיא ,םתוא םירתבמש תומוקמה םתואב

 .ונפוגב אלו רחא יח ףוגב הקולחה ןיכס תכתוח זא ;וניבגל יח

 ,הינלופ תא םירזוג םא .םירחא םימעמ םיגשומ הפקהב וחקת לא

 םיבשוי םינלופה יכ ןעי ,ןיכסב יחה הפוג תא םירזוג ירה

 תרזוג ןיכסה ןיא ,לארשי ץרא תא םירזוגשכ םלוא .הינלופב

 ,םילימ ינפמ ,םיגשומ ינפמ דחפל אל ונא םיליגר .ונא ונפוג תא

 ףילחהל ונילעש ,רמוא ינאו .םישנאה יניעב תושודקה וליפאו

 .טדנמה לש תוכלוהו תולסחתמה תונקתה תא םיחכונה םיאנתב

 ידכ ,לארשי-ץרא לש הקלחב תידוהי הנידמ ,תידוהי הנידמ

 תוחתפתה ןיא תרחא ,ץראב םידוהי לש בר רפסימ זכרל לכונש

 לכב רחא היה אל אוה .לארשי-ץראל םידוהיה תיילע ךילהתל

 רורחיש לש ךילהת םוש .רתויב םימודקה תורודב ףא ,תופוקתה

 -עהל ןיא .תרחא ךרדב חתפתה אל ונלשל םימודה ,הנידמו םע

 הנידמה לכ תא שובכל םע לכוי םואתפ עתפלש ,תעדה לע תול

 .התמדא לע בשוי וניאש יפ-לעדףא ,הילע טלתשהלו הלוכ

 -רב אצמנה הנידמה קלח לע קר לכ תישאר טלתשי אוה ,אל

 ; םיקומינ לע ,תוטלחה לע ,םילימ לע ןוכית אל הטילש .ותוש

 הקלחב לארשי ץראב חוכ ונל היהי םא .חוכב הדוסי הטילש

 .הטילש איה הנידמו .קלחה ותואב םיטילש היהנ ,הנידמה לש

 תונויער לשב ונקלתסה וליא ,הלואגה ןויערל םיאטוח ונייה

 תא רשאל תורשפאהמ ,םייחב הזיחא םהל ןיאש ,םייאליטרע

 ונתטילש .לארשי-ץרא לש קלחב ונתוכז תא םייקלו ונמויק
 -סימ לידגהל ונל רשפאתש הטילשה ,לארשי-ץרא לש הקלחב

 ,וגתנגה חוכ תא ישפח ןפואב ללכשלו קזחל ,ישפח ןפואב ונרפ

 .ונליבשב ער המו בוט המ ,תעבוקה איה

 16 םיובנירג קחצי לש וימואנמ

 ב"כה ינויצה סרגנוקב

 (הפוריא ידוהי לש םנוילכ)

(24/12/1946--9) 

 תואושה תחא המחלמה תונשב הרבע ,םידוהיה לע ,ונילע

 -- תונברקה רפסימ .ונלש הירוטסיהה יכרד תא תועבוקה

 ,םלועה תומוא לש ןסחי .ולוכ ידוהיה םעה לש שילש טעמכ

 ןה םא ןיבו תאזה המחלמב ןמצעב ולבסש תומוא ןה םא ןיב

 תא וררחישו וחצינ ,המחלמב םהיתוחוכ לכ תא ורגחש תומוא

 םויכ ונילא םסחי הלא ןכ הלאכ -- תיצאנה תצלפמהמ םלועה

 -לוהה ,ונמע תודלותב וליפא חיכש אל והשמ שחרתהש דיעמ

 ונימי ירבד לכב .האוש לא האושמו ןברוח לא ןברוחמ תוכ

 רקפומה ,ידוהיה םעה לש ותומתיל םויא הכ רושיא ןתינ אל

 ןפואב וטלבוה אל ונימי ירבד לכב .םיירזכאה ויאנוש ידיב

 ןיב לארשי םע לש ןויווישה רסוחו תדלומה רסוח יגארט הכ

 ךותמ ןנוגתהל תורשפא לכ ונתאמ הלטונ ןייטעב רשא ,םימעה

 .החלצהל םהש לכ םייוכיס

 -יאה הפוקתה לש תיגארטה תירחאה תא שארמ וניזח םאה

 ? וניתודלותב תיפור

 םיעבצב הפוריא תולגב ונדיתע תא וראיתש הלא םג !אל

 םימד לוסיח תעדה לע תולעהל ולכי אל ,רתויב םירוחשה

 -יזגה ורבגויש תעדה לע ולעה רתויה לכל .תאזכ הדמשה ,הזכ

 -רק ,םידוהי תובברו םיפלא ואצויש ,םידוהיה ינומה לש תור

 תורגסממ ,םיחרזא תומחלמו תוכפהמ ,םימדה יעוזעז תונב

 םלוא .םינועמו םילשונמ ,םיבערומו םילהובמ ודדני םהו םהייח

 יעגרב ףא עיגה אל ידוהי תועד-הגוה םוש ,בשח אל שיא

 חבט ,תוננכותמ תוטיחש הנכרעיתש ,תאזכ הבשחמל ושואי

 ומקויש תוומ-תונחמבו ,תורייעבו םירעב םידוהי ינוילימ לש

 -נא ריכהל תונמדזה התיה אל םע םושל .תאז הרטמל דחוימב

 -נב ידוהיה םעל ןתינ רשאכ ,רתויב עורגה םרואב םימעו םיש

 לדוהיל םג היה רשפא-יא ןכ יפ לע ףאו ; םדה-יבוקע וידוד

 דוחייבו ,םדא ינב יכ ,ושואי ןוזחב וליפאו ,תעדה לע תולעהל

 -יגוהו םיררושמ" לש םעכ ןיטינומ ול ואציש ,םע לש וינב

 ,םד תאמצ תצלפימל ךפהייו ,הגרדמה לפשל דע דרי ,"תועד

 .םייח םדועב שאה ינשבכל םתקרוזו םידלי םג תחצורה

 ,הזה רבדה לא וננוכתה םינש לע םינשו .שחרתה הזה רבדהו

 םיחמומה .הלוכ המחלמה לא םינש לע םינש וננוכתהש םשכ

 לתב ומיקה ,הדמשהה ליבשב ,ןהירזיבאו תונוכמ ואיצמה םהלש

 רבד םישנא תובבר דימשהל תוינכות ונכיתו ,תוומל תשורח

 הכניח תיצאנה הגלפמה .םיניילתב עגפי רבדהש ילב ומויב םוי

 םיפלא םוי םוי חוצרל םילגוסמ ויהש ,םישנא ינומה הכירדהו

 -ייוניע םהיתונברק תא תונעל ונמאתנ םהו ,םדא ינב תובברו

 .תודגנתה חוכ לכו שגר לכ םהל דבאי רשא דע תוומ

 -- לדבה ילב ,םידוהיה לכ .םינושארה תונברקה ויה םידוהיה

 לכל וענכנ םא ןיבו ,חצורה םינודאה-םעל והשמב ואטח םא ןיב

 םא קר שנועל םייופצ ויה םירחא םימע .םהילע לטוהש המ

 ובשחנ םידוהיה ; אונשה רזה ןוטלשה תא רגמל ,םמוקתהל וסינ

 ןוטלשל רתויב הלודג הנכסל ,ללכה ןמ אצוי ילב ,םלוכ

 לש םלרוג והז .םמויק םצעב הכורכ התיה הנכסה .יצאנה

 -ור ,םלועב טולשל עשרהו תוירזכאה םוקב יכ ,דימת םידוהיה

 וענמ ףא ...דימ ודימשהל שיש ,אנושה תא ידוהיב םה םיא

 תוומה תונחמ לע ובתכנש תוח"ודב ,לודגה דובכה תא ונתאמ
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 ילואו ,םיפלא תואמו ,שארב םוקמה ונל ןתינ אל ,םהיתונברקו

 ,םאצומ תוצרא ןובשח לע ופקזנ ,וחצרנש ,םידוהיה ינוילימ

 רתכב וליפא הרצ התיה םניע .תוטילשה תומואה ןובשח לע

 ...וב וניכזש םייוניעה

 -אנה וננכית רשא ,הדמשהה תינכות לש דוסיה ינבאמ תחא

 ,םמצע םהיתונברקב הדמשהה ךילהתב עייתסהל -- התיה ,םיצ

 םוקמ לכב .םיניילתו םינעמל םמצע תונברקה תא ךופהלו

 ומיקה ,םידוהיל ,לוכיבכ ,ימצע ןוטלש םינמרגה וגיהנה םוקמו

 תא לעופל איצוהל לטוה םהילעש ,םיידוהי םינוגריא לש הרוש

 ינקז"" לש םחוכב שי יכ ,הילשא הרצונ .םהלש םהיתודוקפ

 םיגציימה ויה םהש ,הלא לע ןגהל ,רוזעל םג וללה "םידוהיה

 -טומהו םימורמה ,םידוהי לש הלאה תוילשאה .לוכיבכ ,םתוא

 -על ווטצנ רשא תא ומייק םיברש ,תוקזח הכ םיתעל ויה ,םיע

 ושרדנש תונברקה לכ תא ואיבה ,םיצאנה לש םהיתודוקפב תוש

 -תונה תא ליצהל וחילצי ךכ ידי לע יכ ,םירובס םתויהב ,םהמ

 .וידחי םלוכ ולסוח רשא דע -- הטילפה תיראש תא ,םיר

 אלפה שחרתה תורחא תוצראבו ןילופב םידוהיה ברקב םלוא

 היולג תודרמתהב הצרפתה רשא ,ירמ תעונת המקו לודגה

 תוומה תונחמב ףאו ,המודכו קוטסילאיב ,השראו תואטיגב

 רוריט תורובח ודגאתה ןכל םדוק ףא .רוביבוסו הקנילבירט לש

 ודגאתה םינזיטרפ תוצובק .םירחא תומוקמבו ןידנבב ,בוקארקב

 1943 תנשב .היסילופו ןילוו תורעיב דוחיב ,תורעיה לא ואציו

 תותיזחמ תקתונמו תלדבומ התיהש ,תידוהי תיזח ןיעכ הרצונ

 .התעד תא הילע הנתנ אל אבצ תדקפמ םושו ,תולודגה המחלמה

 ליצה ןעמל ,ןורחא ברקב ומחלנש ,םירוביג לש תיזח התיה תאז

 .ומצע תרכה ,ודובכ ,םמע תמשנ תא

 .תאזה הרובגב ,תישממ תלעות לכ ףאו ,יוכיס לכ היה אל

 רשאמ םיבוזעו םידומלג רתוי דוע םידוהיה ויה םתודגנתהב

 הרזע םהל שיגה אל שיא .תוומה תארקל םדעצמבו םלבסב

 םהילע המוש היה ,קשנב ךרוצ םהל היהשכ .וזירכהש דרמב

 -ידנ ,תורידנ םיתעל קר .םהידי ומב ורצייל וא םפסכב ותונקל

 ימ היה םאו .םינכשה םימעה ןמ הרזע םילבקמ ויה ,דאמ תור

 ,םידוגינ שטשטמ ,דחאמ לבסה יכ ,הנומאה תא ובלב חפיטש

 יהוז יכ הלקנ לע חכוויהל היה לוכי ,האנישו האניק ריבעמ

 -ידב לע תודידב ףיסוה דוע םויאה לבסה ,הברדא .הרמ תועט

 ושקיב םידוהיהו ,דרמה היהו םק רשאכ .םידוהיה לש םתוד

 -- הבושתה התיה ,םישובכה םימעה לש תרתחמה ידוגיאמ הרזע

 יוטיב הנתנ איהו התונכב ,תירזכאו הרק -- לשמל ,ןילופב

 םיניבמ" .ותולג תוצראב ידוהיה םעה לש המויאה ותודידבל

 יכ -- םתודרמתהל הרזע ושקיבש םידוהיל םהל רמאנ --ונא

 ; העיגה םרט ונלש ונתעש לבא ;דוע תוכחל םילוכי םתא ןיא

 רצבנ םכמ יכ םא ,העשה עיגתש דע ,תוכחל םיבייח ונא

 ,םהיפכ ןויקנב םה וצחר ךכו ."תאז איה ונתמשא אל ; תוכחל

 -טיגה תוצוחב םיבוזעו םידומלג ולפנ לארשי ימחולש העשב

 ,ימואלה ונלגד םירקמה בורב ףפונתה םהישארל לעמ .תוא

 .הנש םישימחכ ינפל ,לזאבב ןאכ והונפנה ,םינויצה ,ונא רשא

 ושדיק ןכ ,רתיבו הדצמ ,םילשורי תומוח לע םדקמ םימיבכ

 .ןוחצנל םייוכיס לכ רסח ברקב לארשי םש תא ונרובג התע

 -חאה םימחולה םה ןיא יכ ,ונירוביג ושיגרה שגרה םעפה םלוא

 תא ובירקהו םקשנ תא ומירה רשא ,םינושארה אלא ,םינור

 -- ותמשנ חבזמ לע ,םעה תלצה חבזמ לע ןברק םיריעצה םהייח

 .ותלואגו ותוריח חבזמ לע ,תוומלאה תמשנ
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 ינפ לע וצצופתה תוצצפ .ומער םיחתות :רבדה אנ רכזייו

 ,ותיצה םיחצרמהש שאב ולע םיתב ,תידוהיה השראו תוצוח

 -וטבאה קשנבו ,תיב תרצותמ םינומירב וננוגתה םידוהיהו

 הדמע תינלופה השראו .םיצאנה ילייחמ ופטחש טעמה יטאמ

 תובוחרב ופפוטצה םינלופ .םיליגרה הייח תא היח איה .קוחרמ

 םימחלנ דציכ ,הזחמב םשמ לכתסהל ידכ ,וטיגל םיכומסה

 םהילע טלתשהל םילוכי םינמרגה ןיא דציכו ,םידוהיה םילפונו
 .תועובש העברא ךשמב

 םעפה .תובהל תזוחא השראו הדמע בושו ,ורבע םישדח

 המתוימ אל ךא ,איה ףא הדומלג .תינלופה השראו תאז התיה

 .ןוזמו קשנ םיקרוזו םינוריוא םיאב ויה םירבעה לכמ .םידוהיכ

 ,ןכא .ךרד ול עיקבהל דחא ןוריוא ףא הסינ אל םידוהיה לא

 וראשנ זא .םינלופה לא םג אובל ולדח םיטעומ תונויסנ ירחא

 ומחלנ םהו .המצע השראו התואב ,םידוהיכ ,םה םג םימתוימ
 ייובש לאכ םהילא וסחייתה ןכ יפ לע ףא .וענכנ רשא דע ,ולפנו

 קנאדיימלו יקנילבירטל ולבוה וטיגה ימחול רשא דועב ,המחלמ
 .םיצאנה םיניילתה ידיב ירזכאה םתומ תא ואצמ םשו

 טעמכ 1942 ץיק זאמ -- תואצוי ויה הפוריא ברעמ תוצראמ

 תוקוחר םיתעל ןכ ירחאו ,עובשב עובש ידמ -- 1944 ףוס דע

 תונחמ לא ,ףטו םישנ םישנא ,םידוהי תואלמ תובכר ,רתוי

 םעפ .הפוריא תודהיל םייחבטמ תיב התשענש ,ןילופב תוומה

 -לבה םהירבח םע דחי ,םידוהי םינזיטרפ ולפנתה הדיחיו תחא

 יאתל ולבוהש ,םידוהי תואמ המכ וליצהו תאזכ תבכר לע ,םיג

 ;היגלבב תחא תבכר קר .ןילופב תוומה תונחמבש םיזאגה

 .תחא אל ףא -- הירגנוהב ,דנלוהב ,תפרצב :תורחא תוצראב

 .הלאה תובכרה לע םינזיטרפ םש ולפנתה אל תחא םעפ וליפא

 תובכר לע תויולפנתה ךורעל העצהב תפרצב םינזיטרפל ונפשכ

 םיבייחמ םייגיטארטסיא תונובשח" : ההבושתה התיה ,ולא תוומ

 לעמ הצצופתה אל הצצפ ףא ."דבלב אבצ תובכר לע לפנתהל

 הצצפ ףא ;תשומחת תובכר וצצופש העשב ,תוומה תובכרל

 הוולשב .ולאה תובכרה לע אבצ יסוטממ הכלשוה אל תחא

 לש לזרבה תוליסמ ינפ לע תוכלהמ ולא תובכר ויה ןוחטבבו

 ,םייוניעל וא ,דבלב הדובעל אל ,םידוהי ןליבוהב הפוריא

 ,םייללכה םיטרופסנארטה לש םלרוג תנמ ויהש ,ילוחלו בערל
 םיטרופסנארט הליחתכל וכלשוה םכותלש ,זאגה יאתל אלא

 ,םישלחהו םינקזה תא ודימשהו וכלמנ ךכ רחא קרו ,םימלש

 םדיבעהל ידכב םיקזחהו םיריעצה תא העש יפל וריאשהו

 תוומה ינשבכו םיזאגה יאת תא אוהש ימ ץצופ םא .ךרפב

 -בה תומצעמ לש תוצצפה ;םמצע םיצאנה םיניילתה הלא ויה

 לש הדמשהה לש הפוקתב ,ונעבת רשאכו .םהילע וסח תיר

 לש התבושת התיה ,תוומה תונחמ תא וציצפיש ,הירגנוה ידוהי

 טעמכ ."ישעמ הזה רבדה ןיא" :הנוילעה תיאבצה תושרה

 טפגנ ירצומל תשורח יתב וסרהנו וצצפוה ןמז קרפ ותואב

 -יתב םלוא ;םידוהי םג ודבע םהבש ,םי'צניבשוא תבריקב
 ...וחספ םהילע --- הפוג םי'צניבשוא התואבש תוומל תשורח

 םניא םידוהיל םימחר ישגר ךותמ אקוד יכ ,ונל ורמאש םג ויה

 םידוהי ,הלילח ,וגרהיי אמש ;וללה תונחמה תא םיציצפמ
 םיעדוי ונא ...םירזומו םינושמ םימחר ...הצצפהה תעשב

 הלא אלה .הלודגה תוירזכאה םע םילבוגה וללה םימחרה תא

 בל םישל ילב ,םידוהי תואלמ תוינא לארשי-ץראל םיחלושה

 םיחלושה הלא אלו ,םיעשופה המה -- םהילע תמייאמה הנכסל

 עיגהלמ םתוא עונמל ,הלא םידוהי ינפב ךרדה תא םוסחל תוינא
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 םיווקמ םה הב ,םתפיאש ץרא לא ,דיחיה םטלקימ םוקמ לא

 לע םידוהי הלעמ ודאמווקרוט םג היה ךכ .תיב םהל אוצמל

 דימתה שאמ םליצה ןעמל ,םהילע םילודג םימחר תמחמ דקומה

 .םונהיגה לש

 תואה תא הנתנ םיצאנה תלשממש ינפל ,ןמזה ותוא לכ

 םלושינב תקפתסמ ןיידע התיהש ןמזה לכו םידוהיה תדמשהל

 תובברו םיפלא תחיצרבו ,םתלפשהו םדודיבב ,דבלב םתריקעו

 עומשמ וינזא םטא אוה .יטרקומידה םלועה קתש ,"בגא ךרד"

 ובשי ןיידע .תורחא תוצראבו היבלסוגויב ,ןילופב שחרתמה תא

 תעידיל ואיבה יאדווב רשא ,תירבה-תוצרא יגיצנ ,הינמרגב

 תולשממ ,הארנכ וששח .םידוהיה לש בצמה והמ ,םתלשממ

 יכ ,ןימאהל ותפתי אמש ,ןהימע ינפמ תומחולה תוצראה

 הלומעתה התסינ רשאכ ,"םידוהיה תמחלמ" איה המחלמה

 ןובשחב הליחת ואיבה םיצאנה .וקתש ןהו .הראתל תיצאנה

 ןתופרטצה תא שיחהל הדמשהה תלועפ הלולע אמש ,ששחה תא

 םידוהיה ןמ רטפיהל וסינ ןכ לעו ,המחלמל תירבה תוצרא לש

 תלחת דע ,1940 תנש .םישוריגו הלפשה ,הבערה לש ךרדב

 ימוחתמ םידוהי ינומה לש םתאיציל תורשפא התיה דוע ,2

 זירכה ףא םימעפ יצאנה ןוטלשה .השוביכ תוצראו הינמרג

 ,םידוהיה ינפב ןהירעש תא ורגס הריגהה תוצרא םלוא .ךכ לע

 -שר תא ףא תרחא תעל ךוסחל ןוכנל התאר טדנמה תלשממו

 לכ .1939 תנשמ ןבלה רפסה יפל ורתונ דועש הילעה תוונוי

 תלשממ ;םילועה רפסמ תא םצמצ ןעמל ומרענ םיישק ינימ

 םידוהיל ונתניי אל הילע תונוישר יכ ,יולגב הזירכה טאדנמה

 ,תוצראה ןמ ץרא וזיאו --ינמרגה שוביכה תוצראמ םיאבה

 -רגה םיסגלקה ידיב זא התיה אל ,םידוהי ינומה וזכרתה ןהב

 ! ? םינמ
 ופרטצנ ,תירבה-תוצרא ךכ רחאו ,תוצעומה-תירב רשאכ

 -ידמ םלוא .םינומהב םידוהי תדמשה תפוקת הליחתה ,המחלמל

 הבושתב .התיה רשאכ הראשנ טדנמה תלשממ לש הילעה תווינ

 תשמתשמ טדנמה תלשממ הלחה "תיקוח יתלבה" הילעל

 םייתאמ לש תעדל דוביא ידיל ואיבהש ,םיירזכא יוכיד יעצמאב

 ;"הירטאפ" הינאה םצצופב תולוצמ ודרי רשא ,הלעמו םיליפעמ

 ,סויצירואמב םתאילכו "קיטנאלטא" הינאה יליפעמ שוריגל

 תדרל ושריה אלש רחא העבטוהש ,"המורטס" הינאה תאושלו

 תוצראמ םידוהיה ."תילאגיל יתלבה" הילעה האכוד .םידליל ףא
 .תיצאנה תצלפמה ידיל ורגסוה הינמרג ידיב השובכה הפוריא

 ישעמ לכ תא שטשטלו שירחהל ףיסוהל היה רשפא יא ,ןכא

 אלל הלעו עקב תוומה תונחמבש זאגה יאת ךותמ .העווזה
 : התיה הדיחיה הבושתה ךא .בל חלופה הקעזה לוק תוגופה

 לש תוטלחה ףא ;םימואנ ;רעצב תופתתשה לש םיבתכמ

 .הרזעל םיכרד ושפחי יכ ,תולשממ לש תוחטבהו םיטנמלרפ
 תדחוימ הדעו תמקה רבדב םיימואלניב םימכסה םג ושענ

 ידכ ,הדומריבב הדיעו הסנוכ ףא ; םידוהי תלצה לע דוקשתש

 .ואצמנ אל הלצה יכרד לבא .םידוהיל הרזע יכרד שפחלו סכטל

 יניעב הארנ ,שרד רשא לכ ,ונלש הלצהה דעו עיצה רשא לכ

 םירחא םיעצמאו ; "עוציבדרב אל" ,ישעמ אלכ ,וללה תולשממה

 .ונא וניתושירדו וניתועצה םוקמב ועצוה אל תורחא םיכרדו

 לועפל תונויסנ ושענו ,"טלבזור דעו" דסונ 1944 תנשב קר

 ןבלה רפסה תוינידמב דימ ולקתנ תונויסנה ,םלוא .תצקמב

 הנכסב םדימעהל אלש ,םידוהיל ,לוכיבכ ,"םימחרה ישגר"בו

 םייולת ונראשנ ונאו .ספא -- אצי ןויסנה לכמו .םתחירב תעשב

 10 םיובנירג קחצי לש וימואנמ

 תובר תושעל וקיפסה אלש ,ונמצע יעצמאבו ונמצע תוחוכב

 .ודמשוה םינוילימש דועב ,םיפלא ליצהל ונלוכי .תולודגו

 -ידה תוצרא יכ ,ןימאהל ולכי אל תואטיגב םידוהיהש םשכ

 תולכתסמ ,הזכ שידא סחי םהילא תולגמ תומחולה היטארקומ

 המואמ תושוע ןניאו תוומה תארקל םתכולהתב חור רוקב

 הדובעה תונחמב םידוהיה םג הזב ןימאהל ולכי אל ןכ ,םתלצהל

 -בות ונניאש ,םימשא ,םהיחא ,ונאש ,ויה םירובס םה .תוומהו

 תויטארקומידהש ,ועדי אל .םיררועמ ונניא ,םיקעוצ ונניא ,םיע

 ןיבהל םהמ רצבנ .םליצהל "ךרד" תואצומ ןניא טושפ תומחולה

 םינוילימ םינהנ םנברוחמ יכ ,תוארמ םהיניע וחט ,שחרתמה תא

 -פותו םתדובע תומוקמ תא םייתניב םישבוכה ,םידוהי םניאש

 ףרטל היה םידוהיה לש םשוכר .םתסנרפ תורוקמ תא םיס

 .םהינכש ושרי -- הלכלכבו םייחב םמוקמ תא לבא ; םיצאנל

 םש יא ,םנמא .קיר ראשנ אל םתדמשה ידי לע הווהתנש ללחה

 דגנמ םשפגנ וכילשה םישנאש םג הרק ; םידוהיל הרזע השגוה

 ךכ ידי לע ושענ תחא הנועבו תעב םלוא .םידוהיל רוזע ןעמל

 םיסונא ,ולצינש םיטעמהו ; תונטחס ישעמל ףרט םידוהיה םג

 םהל הייופצ התיה יכ ,םירתסמב אובל ,םתודהי תא ריתסהל ויה

 -רדומה םיסונאה לש םירוסיה ךרד .ולגתי םא ,הרגסה תנכס

 הלעמו הנש הז ,הזה םויה דע תכשמנה ךרדה ,וללה םיינ

 ןיידע העודי הנניא -- תינמרגה תצלפמה לע ןוחצינה רחאל

 םינזיטרפה לש םהירוסי םיעודי הזמ תוחפו .בחרה רוביצל

 .םייללכה םינזיטרפה ידודג ברקב ודבאשו ולעפש ,םידוהיה

 תומויאה םינשב םידוהיל זא התיה הדיחיו תחא המחנ...

 ,ןוחצינה אובי רשאכ יכ ,המלש הנומאב ונימאה םה :ולאה

 םירשנ יפנכ לע ,םייפכ לע ,הטילפל םירתונה תא ,םתוא ואשי

 .םייחישמה תונוזחה דחאב בותככ לארשי ץראל םתוא ואיבי

 ורתונש םידוהיה לצא החמישה התיה הלודגו .אב ןוחצינהו

 הבזכאה האב דימ םלוא .הדמשהה ןמ ולצינש םיטעמה ,הטילפל

 ןמו תונחמה ןמ ואציש םידוהיה .הל לליפ אל שיאש ,הרמה

 ןתינ ,ונפ רשא לכב .ןייוע ,רז םלוע םהיניע דגנל ואר תורעיה

 -- םיזמרבו הנידע הרוצב םאו הסג הרוצב םא --ןיבהל םהל

 ויה תולשממה םגו .המחלמה רחאלש וז לבתב םוקמ ןיא םהל יכ
 םידוהיל תויוכזה תא בישהל ,ורמא ,ירשפא םאה : הגאד תוזוחא

 -חהל רשפא םג םאו ? המחלמה ינפל וב ויהש בצמל םריזחהלו

 הדובעה יקסע םהל ריזחהל לכונ םולכ ,תויכזה תא םהל ריז

 ? ןכתיה --ילכלכה םבצמ לכו ,םירחא ידיל ולפנש ,הסנרפהו

 ? םידוהי ץמוק ללגב םינוילימ םע בירב אובל רשפא םאה

 היולג םימעפ .תוצראה לכב טעמכ הזמרנ וא הנתינ הבושתה

 םוקמ לכבו דימת ךא ,לוכיבכ ,הבידאו תענצומ םימעפ ; הסגו

 ,םהיתונחממו םהיאובחממ םתאצב תוינעב םידוהיה ולבקתנ

 .ול ןיא רחא םוקמו סופת ומוקמ יכ ,רתוימ אוהש שח ידוהיה

 םירזוח םידוהיל םוקמ אצמנ דנאלוהבו היגלבב ,תפרצב קר
 .םתסנרפ תורוקמו םהיתוריד םהל ורזחוה ףאו

 ילחנב .ידוהיה םעה תודלותב הפוריא תפוקת תמייתסמ ךכ
 .וז הפוקת תמייתסמ ,תירפגו שאב ,םד

 דע תיפוריאה םתפוקתב םידוהיה וכלה םדמ הבוקע ךרדב

 -פנו םיריבכ םיימינפ םיעוזעז .םתוחתפתה אישל ,ועיגה רשא

 ,תוברת לש המרל הפוריאב לארשי םע תא ולעה םיבר םילות

 ,הלואגה לש חצנה םולח תא םישגהלו ליפעהל החוכב שיש
 .סנ ךרדב אובתש ופיצ וניתובאש הלואג התוא

 ךרע לעב םרוגכ םעפ אל םידוהיה ופתתשה תאזה הפוקתב
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 ,םיילאיצוסה םהייח תוחתפתהב ,הפוריא ימע לש םתוחתפתהב

 .תונורחאה םינשה תאמב דוחייב -- םייטילופהו םייתוברתה

 הווש קלח ושענ רבכ םה יכ ,הנומאל וספתנ םידוהיהש הרקו

 ,ונימאה םה ; הפוריא לש םימעה תחפשמב דמעמ הוושו תויוכז
 .ובשי םכותבש םימעה דיתע לא קודה רשק רושק םדיתע יכ

 -שה תוגזמתהה יכ ,הבשחמל ףא וספתנ םידוהיהש םינמז ויה
 .םתילכתו םהייח תדועת איה םימעה םתוא םע האלמהו המל

 םינש ועיגה .וכרא אל תוללובתהו הווחא לש שבדה יחרי םלוא
 .תורכנתהו המטשמ לש תוער

 ילעב תא וריזחה הפוריא ימע דצמ תורכנתההו המטשמה

 וקספ אל תיחרזמה הפוריאב ןכש ,םמע לא ימואלה ןואגה שגר

 תוברת לש העפשההו ,םידוהיה ינומה לש םידחוימה םייחה

 הכרע אולמב תויפוריאו תודהי לש הגיזמ ידיל האיבה הפוריא

 תישונאה הבשחמה יגשיה לש הגיזמ ;יתוברתהו ירסומה

 12 ינלופה םייסב

 -ויה וחור השדחתג .תירבעה תוברתה לש םייחצינה םיכרעהו
 .םימיה קיתע םעה לש תרצ

 .לכה הדימשה-הסרהו תיצאנה תינמרגה תצלפימה האב הנהו

 -דחה תודהיה לע הילכה הצרחנ שאה ינשבכ לש ןשע תורמתב

 הריאשה האווצ ךא .תידוהי-תיפוריאה הגיזמה תרטע .תאזה הש

 לא !הלענהו ריבכה לעפימה תא םתא ומייס :וז תודהי ונל

 -ומה רסוחל ץק ומיש .לושכימ םושו ישוק םוש ינפמ ועתרית

 -שהו ובוש ; לבת "בחר ינפ לע חצנ ידודנל ,תולג ייחל ,תדל

 רבח ,םכיתבב ןירוח ןב םעל ויה ,הקיתעה םכתדלומב ושרת

 תאזכ האוש דוע אובת אלו-- םימעה תחפשמב תויוכז הווש
 .םידוהיה לע

 וניתונברק ויהיו ,אלמנ אלמ תאזה השודקה האווצה תא
 !ויהי רשאכ

 ינלופה םייסב 2

 (אובמה ןמ)

 םייסב ימואנ תא ירבע םוגרתב רואל איצוהל יתיצר ןמזמ הז. ..

 ,עגרכ רכזיהל לוכי יניא .הזב יל התיה תדחוימ הרטמ .ינלופה

 לתש לש ףוריצ ."םזינויצ םייס" גשומה תא איצממה היה ימ
 שיש ,הז "םזיגויצש" חיכוהל ידכ ,הנווכב השענ הלאה םילימה

 הלעמו תונויצה תא ליפשמ ,אוה לוספ ,םייסה םע רשק ול

 תא בירקמ םייסל רחבנש ינויצ : תרחא ןושל .םייסה תא הילע

 ויתוחוכ שידקהל ותבוח ירהש .םייסב ותלועפ חבזמ לע ותונויצ

 ותברקה רשוכ ,וצרמ לכ תא ,םדאה לכ תא תשרודה ,תונויצל

 תונויצהש ,עמשמ .ינלופה םייסל רסמתמ אוה ולאו ,ויתונורשכו

 םייסל אוה שידקמ ונוא לכ תאש םושמ ,תחנזומ ,היוקל ולש

 .שממ הרז הדובע .ינלופה

 .לארשי ץראב רצונ "םזינויצ-םייס" הז גשומש ינא רכוז
 לעופה'ב הז םשב רמאמ םסרפתנ ,יתוא העטמ וניא ינורכז םא

 העיגפ ,הארנכ ,וב יתעגפנ לבא ,ונכות תא רכוז יניא ."ריעצה

 יתדובעש ,רבחמה העט המכ דע ,חיכוהל יתשקיב בר ןמז .הקזח

 ,יתיכז הנהו .הנעמל תולועפבו תונויצב הרושק התיה אל םייסב

 סנכמ ינאשכ ,יתנקז תעל יל הנתינ תאז חיכוהל תורשפאהו

 ,דחוימ רפסב אופיא ופסאנ .ינחורה ישוכר לכ תא ,ירמאמ תא

 תודיעוובו םיסרגנוקב ,ינלופה םייסב ימואנ ,םיקלח ינש לעב

 יפלכו םינפ יפלכ" :םשב רפסל יתארק ךכ םושמ .םיינויצה

 יקלח ינשל תחא הפיאשו תחא חורש שיגדהל ינוצר .*"ץוח
 וצראב ותלואגו ידוהיה םעה לש ותייחת לע קבאמה חור .רפסה

 יתלועפ התיה המ ,עדיי אל םא ,יתונויצ תא ןיבי אל שיא .ולש
 םישי אל םא ,םייסב ימואנמ רזומ םשור לבקי ןכו ,ינלופה םייסב

 .םאונה היה ינויצש ,בל

 אלש ,תמאה ול הררבתנ ,הדנגוא רבשמל לצרה עיגהשמו. ..

 תונויצה לש התומשגתה יכילהת .וכרד תישארב הילע דמע

 הלוגה-יסרטניא לע ןגהל התוא םיבייחמ ,םיבלש םיבלשב

 םג אלא ,יחרזא ןויווישל קר אל קבאמב חותפל ,היתומוקמל

 םיכרצ לעב םעכ ,ולוכ םלועב דיחא םעכ םידוהיה תרכהל

 .ינלופה םייסב םימואנ ,םיובנירג .י * 

 םעה תא ליצי הלא םיכרצ לש םקופיס קר .ויתובשומ תומוקמ

 תגשה םשל ,םישורדה תוחוכה תא ררועיו העימטו תוללובתהמ

 וייח שודיחו המודקה ותדלומל ותביש איהש ,תירקיעה ותרטמ

 לככ והומכ ,ולרוג לע שלוחו וצראב בשויה ישפוח םעכ
 .םימעה

 וליפאו םייתד וא םיינוליח םיללובתמ ידיב הלוגה תרקפה

 העפשהו ןוה ילעב ברקמ "םיעישומ"ו םינלדתש ,"םיאבג'' ידיב

 ,המויא הדירי ידיל םעה ינומה תא האיבמ התיה ,םהינימל
 םוי-םוי ייחל תגאוד הניאש ,תונויצהמ םתוא הקיחרמ התיה
 .לארשי ץראב "אבה םלוע" ייח קר םהל החיטבמו םהלש

 .וכרד תישארב דוע וז היעב לש דחאה הדיצב לקתינ לצרה

 -ועפו ותעצהל ויגיהנמו וישארו םעה לש םסחי המ והולאששמ

 ארק ןכלו םלועה יטילש תא קפסת אל ותבושתש ,ןיבה ,ותל

 וז המסיס לש השוריפ ."תוליהקה תא ושביכו וכל" :םינויצל

 .ומשב רבדל תוכז ילעב ,םעה יגיצנ תויהל םינויצה לע :היה

 לבקל המשב רשפא .וז תוכז שוכרל רשפא יא דבלב תונויצב
 םיקהל ,בוח-תורגא ,תוינמ ,םילקש ץיפהל רשפא ,ףסכ-תומורת

 רפסימ תא לידגהל רשפא ,םינומהה לע ובבחתיש ,תודסומ
 םיינויצה םיסרגנוקה לש םתעפשה ריבגהלו תורדתסהה ירבח

 םירבדה לכ ךא .תידוהי תוינידמבו ץראה ןינבב חותפל םגו

 ידוהיה םעה לכ םשב רבדל תוכז םיקינעמ םניא ןיידע הלאה

 הגאד ךותמ ןהישארו ןהיתולהנה תורחובה ,תוליהקב ןגרואמה

 לש םהיכרצ קופיסל קבאמה ןהו -- תוריחב .הלוגה לש הלרוגל
 ומשב הלוג יאנתב םיימואל םייח תויחל תוכזה לעו םידוהיה
 .ותלואגו ותודפ שרודה םעה לש

 להנל םהילעש ,הרכהה ידיל םינויצהמ קלח עיגה וז ךרדב

 רבדו .תונויצה ידגנתמל הריקפהל אלו הלוגב תידוהי תוינידמ
 הניחבמ םג יחרכה אוה .תאזה הניחבה ןמ קר אל ץוחנ הז
 .תינויער

 לש וייחב תידוסי הכיפהמל תארוק תיממע העונתכ תונויצה

 ןויצ תביש אוה היוטיב -- וז הכיפהמ .ויתוצופתל ידוהיה םעה
 הנידמ תמקהו ץראה תומשנ ןיינב ,הב םעה ינומה תוצבקתהו
 לכב ותודיחא תא טילבתו םעה לש ולרוגב טולשת רשא ,הב

 לכב םידחוימ םיילאיצוסו םיילכלכ ,םייתוברת ,םייביטקלוק
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 תימואל הביטחכ םלועב םוקמ לכב תויחל ונוצר תאו םלועה

 ןכו ויתובשומ תונידמ יחרזאל תווש תויוכז תלעבו תרכומ

 םייתוברתה ,םייתדה ויכרצ קופיס םשל ימואל טועימ לש תויוכז

 הפיאשבו םעה תודיחאב םרוקמש ,םיימואלה ףאו םיילאיצוסהו

 .ימואלה וזכרמכ ותנידמ תוחתפתה חיטבהל

 ןילופ תנידמב וניתויעב לע

 אישנ לש ח"וד לע חוכיווב הרהצה
 םירטסינימה

 (1919 ראורבפב 24)

 .ישילשה ידוהיה : תולוק) םיובנירג ריצל רובידה-תושר : קלאשראמה

 םכמ השקבב :רמואו לצלצמ קלאשראמה (.ןואש .רבדל ןתינ אל

 תא םיבזוע םיבר םיריצ) .ריצה ירבד תא טקשב עומשל םינודא

 .(םלואה

 דמעוהש רצקה ןמזב !הלענ םיס :םיובנירג ריצה

 יתיצרש תוידוהיה תויעבה לכב ןודל יתלוכיב ןיא יתושרל

 םיריצה םשב הרהצה תאירקב קפתסהל ינא ץלאנ .ןהילע דומעל

 .םידוהיה םיימואלה

 הנידמה לש התמוקת תא הבר החמישב םילבקמ ונא (ארוק)

 -סיה ערואמ .היחתל הבשש היולת יתלבהו תדחואמה תינלופה

 ןוחצנ גח ,ורוא קספ אלש ,ימלועה קדצל אוה גח הז ירוט

 .רדהנ

 םיפאוש תובוחבו תויוכזב םיוושה תינלופה הנידמה יחרזאכ

 ,תישפוח ןילופ לש המוקיש ןעמל וניתוחוכ לכב לומעל ונא

 ויהי הגושגישו המויקש ,קדצה הב טולשיש תרשואמו הרידא

 ןויווישו ילאיצוסה קדצה לע ,םעה לש ונוטלש לע םיתתשומ

 ימואלה ידוהיה טועימה תרכה לעו היחרזא לכל השעמל תויוכז

 .ול תועיגמה תויוכזהו

 ורקיעב אלא ,הכלהל תווש תויוכז ןתמ קר אל םישרוד ונא

 -וביצה םייחה ימוחת לכב השעמל הנמאנה ןתמשגהל רבד לש

 הלשממה יגיצנ יפמ ונא םיעמוש .םיינידמהו םיילכלכה ,םייר

 רבד וליאכ ,תויוכז ןויוויש קנעויש תויגיגח תוחטבה תוגלפמהו

 םינהנ ונא תיאסרגנוקה ןילופב אלה .היעב תניחבב אוה הז

 -- םיראצה תוצירע קרו ,הנש םישימחמ רתוי הז תויוכז ןויוושמ

 העשב | ,וניתויוכז תא הליבגהו המצמיצ -- עובקל וגהנ ךכ

 תויוכזמ ןמזמ הז םידוהיה וגהנ יסורפהו לרטסואה םישוביכבש

 ליטמ ןילופב והשימש ,עגר ףא ןימאהל םיצור ונא ןיא .תווש

 .אלמ ןויוושל ונתוכזב קפס

 ונא םיקוחר דועש ,עובקל ונא םיצלאנ ברה ונרעצל ,םלוא

 תושק ןילופ לש תושודקה היחתה תועש .תויוכזב תמא ןויוושמ

 .ןורחאה ןמזב ונילע ורבעש הלאמ המכ יפ ,םידוהיל ,ונל ןה
 .הלאה םימיה דע ןתורשפאב ונימאה אלש ,תוערפ ודגנ וצרפ

 תוירורעש רואיתב ביחרהל ידכ ,הז עגר לצנל וננוצרב ןיא

 אל ןכש ,הלא ןוסא ימיב ונבאכ רבג םלוא .תוזבנה םימדה

 תוערפתה דגנ ףיקתו ץרמנ האחמ לוק ינלופה רוביצב עמשנ

 תוחוכב ושמתשה אל תולשממהש םיעבוק ונירה .וז תבעותמ

 םשוכרו םהייח דגנ ולא תויוצרפתה אכדל ידכ ,ןתושרל ודמעש

 םיעשופה תא סופתל וגאד אל ןה :דבלב וז אלו ,םיחרזא לש

 תויוצמ ןה .תודועת ידיב (!ןוכנ אל : תולוק ןואש) .םשינעהלו

 14 םיובנירג קחצי לש וימואנמ

 ,םיריצה יתובר ,םכל תועודי ןה ןיא םא .הנידמה שאר ידיב םג

 םג .תופיוזמ יאדווב ןה :תולוק) .םכל ןתוארהל ינא ןכומ

 הארנ ונאו םכיתודועת ונל תוארהל וליאוה .(תודועת ונידיב

 .בר םשור ושעי םכילע םגש ינחטבומ .ונתושרבש הלא תא

 אישנ .הנידמה תוחוכב ושמתשה אל תולשממהש עבוק ינירה

 הריקח להנל הארוה ןתיש ,ונל רמא יקסב'צארומ םירטסינימה

 (ארוק) .הליחתה אל ןיידע איה ךא ,ץליקב תוערפה רבדב

 ידי-לע רזענה ,םידוהיה דגנ רורט הנידמב ללותשמ םויה דע

 ,םידוצמ ,תויצובירטנוק .םתוא םינסרמ ןיאש םילייח תוערפתה

 . .. תומרחה

 לרעב תומייק תויוכז לוטיב ,דבלב םידוהיה יעבורב תומרחה

 ,םתדובעמ םידוהי םילעופו םידיקפ תקחרה ,תיברעמה היצילאג

 ,לזרבה-תוליסמ תונחתבו תובכרב םידוהי םיעסונב תוללעתה

 םירבוע םידוהי .יפאלב ןיידע גוהנש יפכ ,תוגירה ,תוליזג

 -חסנ ,הלשממה בשומ םוקמ ,השראווב דזאי'זפ בוחרב םיבשו

 .הדובעל םיסנואו םתוא םיזבמ ,םתוא םיכמ ,םיניטקרסקל םיב

 רש .תוכשמנ ןיידעשו ונל תומרגנה תולוועה ןמ םיטרפ הנה

 -סופ ןגיא תופקתהה םלוא ,דחוימ רזוחב םימשאב ףזנ םינפה

 .תודוקפל םיתייצמ םניא םידרשמה .תוק

 היסולכואה יבגל וגהני אלש ,הנושארבו שארב ןה וניתושירד

 הילא סחיב וטלשויש ונתעיבת ,תודחוימ תוארוה יפל תידוהיה
 .השעמל תוטקונ תותברותמה תולשממה לכ רשא תומרונ

 לש קוחה תחת התעמ דומעת רשא ,הלשממהש וניתועיבת

 םייושעה םיעצמאב שאר-תולק גהנת אל ,הלענה ןנוכמה םייסה

 .ילכלכהו ינידמה ,יביטארטסינימדאה לוועה תא קלסל ףוס ףוס

 הרבג םתוזעש ,תויפונכה תויוצרפתה תא ףקותב ןסרל התבוח

 .ךכ לכ

 .ימואל טועימ ןילופב םיווהמ ,םידוהיה ,ונא ! הלענ םייס

 .ימואלה ונדוחיי לע וישכע דע ונרמש תופידרה לכ ףא לע

 םידוהיה ונא םג םילעמ םיאכודמה םימעה תייחת לש םימיב

 -וק .ןואש) .םנמז רבע אלש ,םייאמצע םייחל וניתועיבת תא

 רשא ,ברעמבש תולודגה תויטארקומידה (6!הניתשלפל :תול

 ,תימצע הרדגה דוסי לע ,םלועב שדח ןינב תמקהל ושגינ

 -שלפל הנשייתנ אלש ונתוכז תרכה ךות םעכ ונמויק תא ועבק

 םעכ ונב וריכה ךכ ידי-לע 6! הניתשלפל ועס :תולוק) .הנית

 םייח םימע יבגל תוגוהנה תומרונה לכ יפל וב גוהנל שיש ,יח

 ,ןילופב םג ךכו ,היחתל ומקש תונידמב .תויחל ןוצר ילעבו

 -ירו תודיחא .טלושה םעה לש ודצל םינוש םימואלל םוקמ שי

 ןיאש ןושאר לכשומ ונליבשב ןילופ תנידמ לש האלמ תונוב

 ,ימצע םויקל תוכז ונא םישרוד ימואל טועימכ .וילע רערעל

 רטשימ חטבוי .ועבקייש תולובגבו הדימב הימונוטואל רמולכ

 -יהקה לש למצע ןוטלש לע תתשומה ,ןילופ תודהי לש ימינפ

 תוכז לע ,םידוהיה יניינעב הבחר הלועפ לש תורשפא לע ,תול

 ןוילעה םחוקיפ תחת ,ןבומכ ,ונידלי ךוניח תא ונמצעב להנל
 .הנידמה תונוטלש לש

 רשפא וז ךרדב קר יכ ,ורערעל ןיאש ןוחטב ונא םיחוטב

 םיארוק ונא .ןילופב םידוהיה תייעב תא קדצ ןורתפ רותפל

 םינוילימ השולש וחדת לא :םיריצה וניתובר ,אופיא ,םכל

 וקינעה .ןילופ תנידמ לש ןיינבה תדובעב תופתתשהמ םיחרזא

 ןואגב זירבכהל לכוי ינלופ ידוהי לכש ,הלאכ םייח יאנת ונל

 תנידמל עגונה רבד םושו ןילופ חרזא ינירה : םלועה לכ לבק

 .יל רז וניא ןילופ
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 זושאר םוי תחונמ לע

 1919 רבמבונב 207מ הבישיב םואנה

 ! הלענ םייס

 ונניינע לע םיניגמ ונאש ,אלפתמ וניא םרה תיבה יכ ינבשוח

 םידוהיה ייח תא םיריכמה םיריצהש ,המודמכ .הזכ בר ץרמב

 -ישח לדוג תא בטיה םיניבמ היצילאגבו תיאסרגנוקה ןילופב

 תואצותה הנייהת המו ןילופ ידוהי ליבשב וז היעב לש התוב

 ןאכ .םהייחב ,רמוא יתייה ,תוינכפהמה --עצומה קוחה לש

 םידוהיה תא םיצלאמ ונא ןיא :דואמ ינייפוא קומינ ואיצמה

 -והיה םילוכי :רבד לש ושוריפ .ורמא -- םהלש תותבש ללחל

 קר םתוא םיצלאמ ונא ,םהלש תבשה תרימשב ךישמהל םיד

 םה... ינויגה ףאו קדוצ תמאב הז .'א םויב ודבעי אלש

 ידוהיה תא םיספות :תוטשפב סנואה תא ,הארנכ ,םיראתמ

 1% ינלופה םייסב

 הנקב וז הפיאש תולעהל ךכ חילצמ ךיא ,עדוי יניא .הלשממה

 היוצר םנמאש ,ודוה םעפ אל הז הנחממ .םזילאיצוסה םע דחא

 ,ונלצא םלוא .סנוא אלל ,עבטה ךרדב לבא ,םידוהיה תוללובתה

 -כמ סנואב שמתשהל םיליחתמ ןילופ תנידמ תמוקת םע דיימ

 .םידוהיה ייח סרה ידכ וב שיש סנואב .דואמ ביא

 לש תויעוצקמה תודוגאהש ןאכ רמא לרַאפ ריצה !םינודא

 וסנאי רשאכו תבשב ללכ םירושק םניא םידוהיה םילעופה

 םהל םרגיש ללכ ושיגרי אל םה ,הללחלו תבשב דובעל םתוא

 דיעתו .תאז חיכוה רבכ רפיש ריצה .רבדה ןוכנ אל .ךכב לווע

 -יאה חוכב קר ולו ,וב םייוצמש םוקמ לכבש ,הדבועה ךכ לע

 תא קתנל םילעופה ולכי אל ,םיידוהי תרוסמ-ייח ,היצרנ

 רבדה ירהו .הביבסה םע ,תאזה היצרניאה חוכ םע םרשק

 דובעל םידוהיה תביבסב יחה ,לעופה לכוי ךיא .רורבו טושפ

 םייסב םיובנירג קחצי

 סנואה ,יאדו ."!תבשב ,ידוהי ,דובע" :ול םירמואו ופרועב

 עורג קוח י"ע סנואו ,קוח תרוצב אלא ,וז הרוצב היהי אל

 םיקוח היחרזא ליבשב תעבוק הכלממהשכ .הברהב אוה

 .סנואב תשמתשמ יהירה ,םהישדוק ללחל םתוא םיצלאמה

 וליאכ ,תמאב ,יהירה ,הזכ סנואב תשמתשמ הכלממהשכ

 םא .וישדוק ללחיש הווצמו ופרועב הלש חרזאה תא תספות

 יאדווב רמאי אל ,רשיה לכשהו ןויגהה לע םדא קולחי אל

 וז ןיא יכו ,תבשה לוליחל ידוהיה תא איבמה סנוא הז ןיאש

 .ונופצמ שפוחב תושקנתה

 לכ תא רוקעל ונוצר ,קוחה חוכב ,סנואב עימטהל הצורה

 תרזעב ,הכלממה לש החוכב םידוהיה לש תודחוימה תונוכתה

 ינלופה

 אל אוה ? הז החונמ םויב השעי המ ?'א םויב חונלו תבשב

 םוי לעכ 'א םוי לע םירפסמ םתאש המ .ומוקמ תא אצמי

 םוי אוהש ,תבש םויב תידוהיה הביבסב שחרתמ הז לכ ,החונמ
 ,תויטסילאיצוס תופיסא לע םירבדמ םתאשכ .הלש החונמה

 ,םירבדה עבט יפל שחרתמ הז לכ ,הזב אצויכו םיגניטימ לע

 םייחה תורוצ חוכב ,םילגרהו םיגהנמ חוכב ,היצרניאה חוכב

 םילעופה ייח תא סורהל םיאב םתאו .תבשב -- תועובקה

 תוידוהיה תוגלפימה לש תוברתה תולועפ תא לטבל ,םידוהיה

 תבשב תושועה ,תויעוצקימה תודוגאה לש ,תויטסילאיצוסה
 .א םויב תאז םישוע םתאש םשכ ,הלא תולועפ

 תבשה תרימש קרש ,בושחל איה תומימת ךא !םינודא
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 ,ינבשוח .םידוהיה םילעופה תעונת לש התולדבתהל תמרוג

 .הלאכ םימימת ןיאש

 םירבדמשכ :ינייפוא רבד הז ירהו .םע-לאשימ לע ןאכ רבוד

 ךירצ יכ -- ןובשחו-ןיד ונמצעל םירסומ ונא םעה-לאשימ לע

 וברקל ידכ אלא ,שיא תוחדל ידכ םהב היהי אלש םיאנת רוציל
 -וצו םיניד ,הקילבופרב ,ןאכ טילשנ םא ,תינלופה הקילבופרל

 דע ןהמ וגהנ םהש תויוכז םידוהיהמ תוללושה תויטפשמ תור

 םידוהיה ינומה לע רבדה השעיש םשורה היהי המ -- ,וישכע
 אלה ? רכינ זוחאל םיעיגמ םה םשש ,יחרזימה רפסה תוצראב
 ךורעל ונא םירמואש ,םעה-ילאשימ תואצות לע םה ועיפשי
 .םש

 קקוחמה לש ותבוח ,קוח לע טילחהל םידמועשכ ,ינמוד

 -הת המ ,הנושארו שארב ומצע תא לואשל ומצע תא דבכמה

 תואצותה תא עצומה קוחה איבי אל ,יתעדל ? ויתואצות הניי

 תוכופה הנייהת תואצותה ,אברדא .םיפאוש םתא ןהילאש
 .תויוצרהמ

 תוכזהמ הלוכ ןילופ לש המוחתב םידוהיה ונהנ וישכע דע

 רשאנ םא .םויה םג םיגהונ ךכ .'א םויב דובעלו תבשב חונל

 ונא םיללוש ירה ,הדעווה י"ע עצומ אוהש יפכ ,קוחה תא
 תררועתמ .לווע הל םימרוגו תמייק תוכז תידוהיה היסולכואהמ

 -סהמ חיוורנ המ ,תולגתסהה-ךילהת היהי ביאכמ המ ,הלאשה

 ? תאז תושעל ונילע ,רבד לש ותימאל ,המ םשלו ,וז תולגת

 -תושמ םילעפימ ונל ויה וליא ,תאז ןיבמ יתייה ? חוקיפ םשל

 -עופ םג םידבוע ויה םידוהיה לש תונטקה תונדסב וליא ,םיפ
 םוחתב הציחמ םוש תמייק התיה אל וליא ,םירצונ םיל
 חוקיפה היה זא וא -- ,םירצונו םידוהי ןיב יתרבחה-ילכלכה
 וניא חוקיפה אלה .ךכ בצמה ןיא ונלצא ירהו .תמאב השק

 פ"עא ,הז ינושב םיבשחתמש יפ-לע-ףא .ללכו ללכ השק
 הסנמ שיא ןיא ,'א םויב דובעל םתוכזב םישמתשמ םידוהיהש
 םילעופ קיסעמה ,דחא ירצונ לעפימ ףא .הז בצממ תונהיל
 דובעל ידכ ,תידוהי המריפ לש הלטציא שבול וניא ,םירצונ

 תולודג רתי תויוכזמ תינהנ ונימיב תידוהי המריפ ןיא .'א םויב
 רשא ,תירצונ המריפ לעב אצמייש ,(קוחצ) ןילופב ךכ לכ
 .ידוהי לעפימ לש הווסמ תחת רתתסי

 .הלאכ ויתואצות הנייהת עצומה קוחה תא לבקנ םא

 ויה דימת ?רבדה םוקי ךיא .לגתסהל םיצלאנ ויהי םידוהיה

 -וחהמ םיקזח םייחה .םתוא ונישו םיקוחה תא םינקתמ םייחה
 אוהו תיסורה הירפמיאב יח וניניבמ םייוסמ קלח .(קוחצ) םיק

 ירה ,םייחה י"ע וסנכוהש ,םינוקית םתוא אלמלאש ,עדוי
 םה םייחה .םיירשפא יתלב םייחה ויה םיטעמ אל םירקימב

 םיקוח לבקנ ונא םא .םהל האצמנש ךרדב םיקוחה תא ונקיתש

 םייחה י'ע םינוקית םהב וגהנוי ,םייחה תא םידגונה הלאכ

 םתא םא .ץחלו שנוע י"ע הז בצמ תונשל ןיא םלוא .םמצע
 לווע םימרוגה ,םיקוח םיטילשמו הליחתכלמ ךכל םימיכסמ
 וענכיי אלו םמצע לע ונגי הלא םינוילימש ןבומ ירה ,םינוילימל
 -תינידמה הנגהה דבלמ .םכמצעל םיראתמ םתאש יפכ ,תולקב
 -על םדא-ינב לש גהונ ,תימוימוי הנגה דוע תמייק תירוביצה

 הליעיה היהת וז תימצע הנגהש רשפאו ,םתסנרפ לע דומ
 בשחתהל בייח קקוחמה .הכלממל רתויב הקיזמ םג ילואו רתויב
 שמתשהל םיצלאמה םיקוח תטלשהמ ענמיהלו ולאכ תואצותב
 .םהילע ונדמעש םינוקיתב

 םייחה ןויסנ קר ,םכתא ענכשל רשפא יאש ,םשורה יל שי

 188 םיוכנירג קחצי לש וימואנמ

 םושמ אל ,דמעמ קיזחי אל הז קוחש חוטב ינירה .םכדמלי

 : םירמוא םתא + עודמ םתא םיעדוי ,םייקתי אוה .ותוא ונשתש

 וניא אוהש ,םכל המדנ ;ןופצמה שפוחב העיגפ וב ןיאש םושמ
 ,םתטמשה רשא לע שגדה תא דימענ ונא ולאו ,תוער םרוג

 .הנווכה המ ונא םיעדוי יכ

 רחסימב םידוהיה לש תורחתהה חוכ תא שיתהל איה הנווכה
 חירכיש ץחל ןיאש רבדה ןוכנ םאש ,םירמוא הנה .הכאלמבו

 ודבעי אל ,וב חונל ופיסוי םהו תבשב דובעל םידוהיה תא
 םירצונה וחוני הכאלמבו רחסימבש זוויכ .עובש לכב םימי ינש

 לש תורחתהה"חוכ שלחי ---עובשב דחא םוי קר הדובעמ

 .הכאלמבו רחסימב םידוהיה

 ופוס דע ליעפהל רתוי הלודג תוריהמבו תולקב היהי רשפא

 -ודכו םירעב הכאלמה ,רחסימה לש היצאזינולופה ךילהת תא

 קרש ,תיתכלממה הנוכמה תרזעב הז ךילהת שיחהל םנוצר .המ

 וז הנוכמ לש היתועונת ריבגהל םכנוצר ,המקוה וישכע
 יל אצמנ אלש ,רעטצמ ינאו .ךילהתה בצק תא ריבגהלו

 הניחבמ יכ ,םכל רמאיש דחא ןלכלכ וליפא זכרמב אלו ןימיב

 םכתפיאש המ .הלא ןיעמ םיכילהת שיחהל רוסא תיתכלממ

 לדרשימל עגונש המ .רחסימה לש היצזינולופל ? תיתימאה

 םהש ,םכמצע ירבדב םינימאמ םתא ןיא אלה ,םירטסינימה
 .םכנוצרל םיפתוש םניאש ודשחת אל יאדוובו ,םידוהי םיאלמ

 ? "המאלה'ה תא לעופה לא םיאיצומ םניאש הביסה המ ,ןכבו
 ןיידע אוה רחסמב םידוהיה זוחא .םתלוכי יא םושמ הז ירה
 הלשממה םלוא ,הז בצמ לע רעטצהלו תוכבל רשפא .0

 הרות םוש .לועפל החרכומ איהש םושמ ,וב בשחתהל תצלאנ

 ןונגנמ .םייקה ירחסימה ןונגנמב דובעל ךירצשכ ,רוזעת אל

 .םייקה הזב שמתשהל אלא הרירב ןיאו ,ןיידע םקוה אל רחא

 תרזעב תאז ושעת לא ,ךילהתה תא שיחהל םכנוצרב םא
 .ץצופתתו קיר ללחב לקתית איהש םושמ ,תיתכלממה הנוכמה

 ןובשח םדוסיב ןיא םיקומינה לכש ,םינודא ,םיבשוח םתא
 םייתכלממ םיקומינב שמתשהל יתצמאתה .יתכלממו יטפשימ
 ינא חרכומ םלוא ,תוקעצב םינוע םתא ךכ לעו .םייטפשימו

 .םכריהזהל ,ירבד תא עימשהל

 ירהש -- עירכמ בורב ולבקת עגר דועב ,םויה דוע ,םינודא

 עגופה קוח ,לווע םורגיש קוח -- ימיה םע דחי עיבצי לאמשה

 תורחתהה-חוכ תא שיתיש קוח ,םידוהיה לש םנופצמ שפוחב
 -וטב ויה םלוא .תינלופה הכלממל ריבכ קזנ ואיבתו -- ,םהלש

 -תהל ףיסוה אוה ,ןימוי-קיתע םע םה םידוהיה : םינודא ,םיח
 ולכות אל .הזכ קוח םג הלבי אוה .ולאכ תוריזג ףא לע םייק

 ! ונל

 .תינמזה תימואלה הצעומה זורכ

 הצעומה י'ע םסרופ 'א םוי תחונמ רבדב קוח-תעצה םייסל השגוהשמ
 .ןילופ ידוהיל זורכ תינמזה תימואלה

 הצעומה לש תואישנה תבישיב רשוא אוהו ,יתבתכש זורכה הנהו
 :תינמזה תימואלה

 !םידוהי

 החונמה םויו הדובעה ןמז רבדב קוח-תעצה השגוה םייסל

 -שמב ףאו הכאלמ-יתבב ,םהיגוסל רחסימהו הישעתה ילעפימב

 תנגהל הדעווה י"ע הדבוע וז קוח-תעצה .םיירוביצ םידר
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 בייחמה [תינמזה הלשממה לש] ווצה חנוה הדוסיבו הדובעה

 .ץראב תעכ
 רסאית .תטלחומ 'א םוי תחונמ ץראב גהנות העצהה יפל. ..

 הכאלמה-יתב לכב ,םילעפמהו תודסומה לכב הז םויב הדובעה

 הליהקה ידרשימ ףא .ללכה ןמ אצוי אלל ,רוביצה ידרשימו

 תודסומו תוירוביצה תוידוהיה תויורדתסהה ,תונברהו תידוהיה

 -תד םגו םיילאיצוס םימעטמ .עובשב 'א םויב ורגסיי דסחה
 םיבייח --קוחה-קעצה לש ירישעה ףיעסב רמאנ ךכ--םיי

 ,אופיא ,עמשמ .עובשב 'א םויב חונל ,הנומא לדבה אלל ,לוכה
 .תלוזה לש ותד תא ללחל רתומ םייתד םימעטמש

 לבקתת םנמא םא ,ונילע תמייאמה הנכסה דואמ הלודג
 ,םידבועה םידוהיה ינומה .קוחל היהתו םייסב וז קוח-תעצה

 וא םוצלאיש םיאנתב ודמעוי ,םידוהיה יגחבו תבשב םיחנה

 תושודקה תווצמה תחא לע רובעל וא ,עובשב םימי ינש חונל

 תובישח הל תעדונש םייחה-תורוצמ תחא לטבל ,תדה לש
 םייחה הנבימ לכ תא בירחהל [רבד לש ופוסבו] תימואל

 דואמ דע ןילופ ידוהי ושלחוי ןושארה הרקימב .םיידוהיה

 -ברו םיפלאו ,םהלש תורחתהה-חוכ רבשיי ,תילכלכ הניחבמ

 רחסימה ןמ וקחדיי םידוהיה ילגר .םמחל-הטמ רבשיי תוב
 .םיכלוהו םימתסנ םה ךכו ךכ ןיב .םתסנרפ תורוקמ ולדלדייו

 תבשב חונל ונתוכז דעב ןילופב ןאכ ונא םימחלנ ןמזמ הז

 תא סורהל תונויסנה םע ונא םיקבאנ ןמזמ הז .וניגח ימיבו

 היסור ןוטלש ימיב דוע .תינחורו תילכלכ הניחבמ ונמויק

 ונלצא דוחייב ,היה רכינ זא רבכ .הלאכ תונויסנ דגנ ונדמע

 הרטמ ללכ םיריתסמ ןיא וישכע .ןברוחה איה הרטמהש ,ןילופב

 -רשב הילוח אלא הניא הנודנה קוחה-תעצה םיבר ליבשב ,וז
 לש ורקיעב םינווכמה ,םרחו לושינ יעצמא לש הכורא תרש
 .וגלש הישעתהו רחסימה דגנ רבד

 םלוא .ולבסת אלו בורל ולגתסה ,ונומכ ויה :ונל םירמוא

 ,ונייח תרוצלו וניגהנמל שחכתהל ונצלאל הכלממל תוכז ןיא

 לרקיעב תבשחתמ איה םא ,דובכ םהב גוהנל הכלממה תבוחמ

 רקש .הב םיאצמנה םיטועימה ייח לש םדוחייב ,ןופצמה-שפוח

 קוחה תוישא תחת רותחת הז דוחייב תובשחתההש ,רבדה
 רדסל רשפא .אמלעב ץורית אלא הז ןיא .החונמה םוי רבדב

 .קוחה לע ורבעי אלו ולבסי אל םילעופהש ךכ חוקיפה תא

 םתדבעה תא עונמל םחוכבו םכרוצ יד םינגרואמ םילעופה אלה

 חונל םיגהוג םידוהיהש םושמ עובשב 'א םויב םגו תבשב םג

 הז דחפ ,תבש ירמוש םידוהיל עגונב ולאו .תבשב הדובעמ

 .אווש-דחפ אלא וניא

 רבכ .םייסב םיקבאנו רמשימה לע םידמוע ונלש םיריצה
 םתוכזב וריכיש ,םישרוד םה .תוגלפימה םע תוחישב וחתפ

 עובשב 'א םויב דובעלו םיגחבו תבשב חונל םידוהיה לש

 חותפל םיאכז ויהיש .תורידה ךותב ,םילותאקה תואגחבו

 הרוסא םהב ,םימיה םתואב תועש שמחל םהינסחמו םהיתויונח
 ,םיבר םייוכיס ןיא .תבשב תורוגס םהיתויונח םא ,הדובעה

 -ילעב ,םירחוסה ,ידוהיה רוביצה .החלצהב ורתכוי תוחישהש

 לש התובישח תא םיניבמה הלא לכ ,םילעופה ,הכאלמה
 ונתוכז רכותש שורדל ,ונתרזעל אובל םתבוח הלא לכ ,הלאשה

 ,תודוגא לש םיקרבימ תומוקמה לכמ וחלשיי .ונלש החונמ םויל
 -עה תנגהל תודעוול ןכו םייסה קלאשראמל תורבחו תוליהק
 .ונילא חולשל שי םיקתעהה תא .הישעתו רחסימלו הדוב

 ונדמעמ תא וסרהי לא ,הזכ קדוצ יתלב סנוא ונילע וליטי לא

 100 ינלופה םייפב

 ונתוכזב ,ןופצמה שפוח ןורקעב תעגופ וז הריזג ירה .ילכלכה

 רשוא רבכש ,םיטועימה תויוכז רבדב םכסהב ,ונייח דוחייל

 .תבשב דובעל ונצלאל רוסאש רשע דחא ףיעסב עבוק אוהו

 ורחאת לא !םכלש םיינויחה םיסרטניאה לע ורמיש םידוהי

 ! דעומה תא

 .ןילופב תינמזה תידוהיה-תימואלה הצעומה

 1919 רבוטקואל טיי השראו

 םידוגיאהו םינברה ,תוליהקה .ונתאירקל הנענ ידוהיה רוביצה

 .האחמ-תוטלחה ולביק םילעופ תופיסא ,םיקרבמ וחלש םייעוצקימה

 תוגלפימה דצמ אל בל-תמושתל וכז אל תואחמהו תועיבתה לכ םלוא

 .הלשממה דצמ אלו

 -תעצה דעב עיבצה ולוכ םייסה :םיקומינהו םימואנה לכ ויה אוושל

 תידוהיה תימזאלה הצעומה םשב ועצוהש םינוקיתה תא החדו קוחה

 זיעה אל שיאש ,ךכ ידכ דע ףירח היה ימשיטנאה ץחלה .תינמזה

 .םידוהיה לש הרשפה ינוקית תבוטל תחא הלמ עימשהל

 ,תוידוהיה תועיסה לכ יריצ תמיתחב ,םסרפתנ קוחה רושיא רחאל

 :אבה זורכה םיובנירג 'י תעצה יפל

 !םידוהי

 הדובעה-ינמז רבדב קוחה-תעצה תא תיפוס רשיא םייסה
 -קנ םיירצונה םיגחהו עובשב ןושארה םוי .רחסימבו הישעתב

 םינוקיתה .הקילבופירה יבשות לכל םיבייחמ החונמ ימיכ ועב

 .ונא וניתולוק דגנ םייסה יריצ י"'ע םלוכ וחדנ ונלש

 אלש םהיניע ומצעו ,עומשל אלש םהינזוא ומטא םייסה יריצ

 םידוהיה תא שילחהל הפיאשהו תוימשיטנאה ימומה .תוארל
 םהיתודמעמ םהילגר תקיחד תא לקהל ידכ ,תילכלכ הניחבמ
 םושב ,רבד םושב בשחתהל וצר אל ,ץראהמו תוילכלכה

 אלש ,ךכ ידכ דע קזח היה ימשיטנאה רוריטה .הביסנו קומינ
 זעהש -- םידוהיה ירחבנל טרפ --דחא שיא ףא םייסב אצמנ

 .םידוהיה לש תוקדוצה םהיתושירד לע ןגהל

 הזיאל תוכייש םוש ול ןיא ןמזמ הזש םדא ,דגוב אצמנ םלוא
 רבח תאז השע .ונינוקיתל יולגב דגנתהל זעהש ,ידוהי ןיינע

 ידוהי םא .םייסה לע הערל עיפשה ומואנש ,לרפ ידוהיה ס"פפ

 המכ תחא לע םידוהי-יתלבה ירה ,םידוהיה תושירדל דגנתמ
 .ןנעמל וגכתסי אל המכו

 אלש םושמ םייסב םיבשויה ,תיחרזימה היצילאג ידוהי םג
 -זוע םהל רסח אל ,םהלש הריחבה ירוזאב תוריחב ומייקתנ

 .ןילופ ידוהי לע רזגיתש הריזגל םדי תטשוהל ,הדיגבל חורה

 ונתוא סונאל םיצור .לטביהל הלולע ונלש תבשה תוכז

 -צמב עוגפל ,וגייח תורוצ תא רובשל ,תבשה תחונממ ענמינש

 תא שיתהל ,רובשל םיצור ונתודגנתה רשוכ תא .יתדה וננופ

 םיצור ,םירעה לש היצאזינולופ איה םתרטמ .ונלש לבסהדחוכ

 םיווקמ תאז לכ .הכאלמה תאו רחסימה תא ונידימ לוזגל םה
 ,ונתד תודוסיב םה םילזלזמ .שדחה קוחה תרזעב גישהל םה

 םשכש םירמייתמ וללה .וגתודגנתה חוכב ,ימואלה ונדוחייב
 םעה לש ונוצרל ושחכתי ךכ ,ונלש םיריצה ירבדמ ומלעתנש

 לבס יי''ע ושדקתנש ,ונייח תורוצבו הרותב ותוקבדל ,ידוהיה
 .םייפלא תונש לש
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 !םידוהי

 םהיתונובשחש ,רצק ןמז ךות וחיכוי םייחהש ונא םיחוטב

 -קפמ ונא ןיאו רבדב קפס עגרל ףא ונלטה אל .םדוסי רקשב

 םיריצה ונא --ונאצמה אלש ,חיכוי ונמעש תעכ םג םיקפ

 קבאמב םה ונתא םידוהיה לכש ,וניתושירד תא -- םידוהיה

 ,םייסב ונדספה .ונלש ימואלה דוחייה לע ,תבשה תחונמ לע

 ונקבאמב ךישמנ .ונדספה םייחב םגש תרמוא תאז ןיא לבא

 רשפא .ונמע ישדוק לעו ימואלה ונדוחיי לע ןגנ וניתוחוכ לכבו

 .עינכהל אל לבא ונתוא רובשל

 !םידוהי

 -ימאה תואיצמב לקתיי אוה .לעופל קוחה אצויו טעמ דוע

 ,ונלש שפנה-תוריסמב ,םייפלא תונש תב ונתונשקעב ,תית

 .קדצב ונתנומאב

 ,ןרוהשריה .ס ,סלגטרה .א.מ ,ןרפלה ברה .םיובנירג .י : םימותח

 ברה .ןייטשברפ .ה ,,גרבמונ .ד.א ,ןאהט .י ר"ד ,רהיצנייו .ש ר"ד

 (.ותמיתח הרסח ןכלו השראוומ רדענ טלבנזור ר"ד) .רטומלרפ

 .1919 רבמצד ,פ"רת הכונח ,השראו

 םייסב קבאמה םתחנ
 תורבחה תוכשלב ,תונברהו הליהקה ידרשימב 'א םויב הדובעה

 .הקספנ אל -- םידוהיה הכאלמה"ילעב לש םהיתונדסב ןכו תוירוביצה

 ,הקיתש ךותמ הזה בצמה םע המילשה הלשממהו המ [ןמז רבע

 זכרתנ תוקיפה .קוחל ונעצהש הזכ ןוקית החד םייסהש יפ לע ףא

 דיימ .תויונחהו רחסימה לע קוחה דבוכ לכ תא ליטהל םיצמאמב

 -רפ לע ןגה ריעזה רחסימה .תימוימויה תואיצמה תעפשה השגרוה

 רחסימהש -- הלגתנ -- םרב .יתאבינש יפכ ,םיליגרה םיעצמאב ותסנ

 הטלש תודחא םינש ךשמב .ךכ לכ עגפנ אל לודגהו ינוניבה

 .תרהוד תויהל הכפהש דע הכלהו הרבגש היצאלפניא ןילופב

 קושה ןמ אצוה אל ,ינמרגה שוביכה תונוטלש י'ע גהנוהש קראמה

 עבטמ גיהנה אוה .יקסבארג באלסידאלו לש ותלשממ ימיב אלא

 לעו ריעה לע דוחייב ודיבכהש ,םיסימה תא לידגהו ינלופ שדח

 .ידוהיה ריעזה רחסימה השק עגפנו רבשמ ץרפ זא קר .הבש םידוהיה

 יגחבו עובשב םימי ינש תויונח רוגסל היה השק אל רבשמה דע

 חיוורה קר רחוסהו הלוע היה הרכמנ אלש הרוחסה ריחמ .םירצונה

 .וז הריגסמ

 ויתוילוחב דרוי ינוניבה דמעמה ליחתה יקסבארג רבשמ ימיבו

 הבכישב תושק עגופ ליחתה קוחה הפכש החונמה םוי .תושלחה

 ,תבשב 'א ימיב היה ןהב ןוידפה רקיעש תורייעב דוחייב ,הכומנה

 הליפתה רמג רחאו םתליפת-תיבב ללפתהל םיאב ויה םירכיאהשכ

 .םתרצות תא םירכומו םהל תושורדה תורוחס לש תוינק םיכרוע ויה

 םירכיאה וטעמתנ 'א םויב תויונחה תריגס רבדב קוחה תייפכ םע

 תונמדזה לכב .ךכ לע תננואתמ הליחתה הרומכהו הליפתל ואבש

 םתשירד םישדחמ םידוהיה יגיצנ ויה הלשממה םע ןתמו אשמ לש

 תוחפל תועש שמחל תויונחה תחיתפל ןוישר ןתמו קוחה ןוקית רבדב

 הזיעהש תחא הלשממ ףא האצמנ אל [תויסנכב] הליפתה רמג רחאל

 תימואלה הגלפימהו ינלופה ינוניבה דמעמה .וז השירדל םיכסהל

 בר קשנ תבשב 'א םוי תחונמ קוחב ואר הרומכהו תיטארקומידה

 .וילע ורתיו אלו המצוע

 לאש יתשגרה .שיא הילע ביגה אלש יתאירק םייסב הדהדיה

 עיבצה ולוכ םייסהש רחאל הקיתשב םלואה תא בוזעל ונל רשפא

 תושגרתה ךות .הבוחל ותריזג איצוהו ונלש םינוקיתה לכ דדגנ

 הנליו תא םתדספה הז עגרב" : הריזגה דגנכ הקעזב ירבד יתעמשה

 ודגנתי םידוהיהש ,עגר ותואב יל היה רורב "! קסנימ תאו בובל תאו

 םולכ .םע-לאשימ ךרעיישכל םתעדל ולאשי םא ,ולא םירע ףוריצל

 ימע ןיב ןושארה ,לארשי םע עבקש החונמ-םויל רחא סחי ירשפא

 ורערעל םיאב הלאו ,תורודה לכ ךשמב וילע רמשו ולוכ םלועה

 12 םיובנירג קחצי לש וימואנמ

 -יהלו םינלופה םירחתמה לע לקהלו החונמ-ימי ינש לש הריזג י"ע

 .וחכשיי אלו ,םיירוטסיהל וכפה םירבדה .םנברוחמ תונב

 הנידמה לש דוסיה תקוח לע

 1919 יאמב 14-מ הבישיב חוכוה ךותמ

 םיקהל תורשפאה קנעות ןילופ ידוהילש ,קר םישרוד ונא...

 רחא ןוגריא םוש ןיאש ,םידחוימה םהיכרצ קופיס םשל ןוגריא

 אלש אלא ,םקפסל וצרי אלש םירמוא ונא ןיא .םקפסל לוכי

 םילהנתמ ימצעה ןוטלשה תודסומ .תאז תושעל םדי לאל היהי

 ויכרצב רבד לש ורקיעב ולפטיש ,בייחמ רבדה עבטו בור י"ע

 אוה חרכה ןכלו ,תגרוח םאכ טועימה יכרוצב וגהני םה .אוה

 קופיסב ולפטיש ,םיטועימה לש םידחוימ תודסומ ומוקיש
 .םה םהיכרצ

 וילע זרכוהש ,טועימה תויוכז בויח ןורקיעש ,םישרוד ונא

 אלא םיינידמ םיטועימ יפלכ קר אל גהנוי ,תיתקוחה הרהצהב

 .למואל טועימכ םידוהיה ורכוישו םיימואל םיטועימ יפלכ םג

 ןוגריא םיקהל היהי רשפא הקוחה דוסי לעש איה ונתשירד

 .ןילופ תודהי לש םידחוימה היכרצ תא קפסל תוכזה ול היהש

 -ממה תרגסמב םלוהה ומוקמ תא אצמי הזכ ןוגריאש ,ינרובס

 * "רורחיש" תעיס לשו הלשממה לש תועצהה .תינלופה תויתכל

 ,ונתעדל .ימצע ןוטלש ילעב םיפוגב ודגאתי םיחרזאהש תורמוא

 ןוטלש ילעב םיפוגב דגאתהל ולכוי םידוהיה םיחרזאה םג

 םיפוגב דגאתהל ולכוי םידוהיה םיחרזאה םג ,ונתעדל .ימצע

 לע םג אלא יתד דוסי לע קר אל םהל קנעות וז תוכז .הלאכ
 .םיידוחייה םהיכרצ קופיס םשל ,ימואל דוסי

 .הלא םיפוגל ימצע ןוטלש לש תוכז לע רבודמ תועצהב

 קנעוי הזכ ימצע ןוטלשש ,םינודא ,ךכ לע םירבדמ ונא םג

 .ישיא דוסי לע ידוהיה רוביצל םג

 םהיתויוכזב הרכהה תייעבש ,םינודא ,םכל עודי יאדווב

 ,ידוהיה ימואלה טועימה לש קר אל -- ,םיימואלה םיטועימה לש

 והז .סיראפב תעכ הנודינ -- םיימואלה םיטועימה לכ לש אלא

 םוש עובקל תורשפא ןיא ונימיב ירהש ,חרכה תניחבב התע

 היהי דחא םע רשא ,תימואל הכלממ וילע םיקהל ןתנייש חטש
 .טלחומה בורה הב

 םימייוסמ םיקלח םוקמ לכב וראשיי תעכ תומדקומה תוכלממב

 לש םהיתויוכז ןכאו .בורה םעל ףסונב ,םירחא םימע לש

 זרכוישו ורמשייש אוה חרכהה ןמ --וללה םיימואלה םיטועימה
 :ךב לע

 והז ונתעד יפל .עירכמ יזכרמ ןיינע וז היעבב םיאור ונא

 ןועטה בצמ ותואל ,ןילופ תודהי לש יחכונה הבצמל חתפמה

 הדמע תטקונ תיתקוחתה הרהצהה התיה וליא .בר הכ ןוקית
 .די-יחמב וליאכ קחמנ תעכ שחרתמהמ הברה היה ,וז

 ,וניתושירדבש ,ונתפיאשבש תעדל תחכונ התיה היסולכואה

 הביא לכ ןיא ,ימואל טועימ לש תויוכז הנחטבות ונל םג יכ

 תחטבה .ןילופ תנידמב העיגפ וזיא וא תינלופה תויתכלממל

 ,תעכ שחרתמה ןמ דואמ הברה הנשמ התיה וללה תויוכזה

 ןהילעש ,םינותעב םוי םוי ןהילע םיארוק ונאש ,תוירקתהמ

 םוי ידמ םיעגפנה םידוהיה ,םיידוהיה םיריצל ,ונל םירפסמ
 .ןילופ לש תורייעבו םירעב ומויב

 םהיתובוחו םהיתויוכזב ןדה ינשה קרפב עגא הנושארו שארב

 -רזאה תלאשל םכבל-תמושת תא תונפהל ינוצר .םיחרזאה לש

 .(//ע2ט/016ת16) *
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 חרזאכ דלוויהל םדא לוכי תורהצהב רמאנה יפל .תינלופה תוח

 הלשממה תעצה יפל אל ,רשפא יא וז תוחרזא שוכרל ךא ,ינלופ

 ."רורחישה" תעיס לש וז יפ לאלו

 תוברוח לע המקש הנידמב .תועט םושמ ךכב םיאור ונא

 תוחרזאה תלאשב גוהנל ןכתיי אל ,ןילופ תא וקליחש תונידמה

 ןילופ תנידמ .ךכ וגהנ אל םוקמ םושב .ונלצא םיגהונש יפכ

 ודלונש םישנא ןומה התמדא לע תאצומ תעכ תשדחתמה

 ,קתונמ יתלב רשק וז ץראב םירושק םה ךא ,היתולובגל ץוחמ

 תוחרזאמ תונהילו ןאכ ראשיהל תוכזה םהל ןתניהל הכירצו

 .ךכב וצרי םא ,תינלופ

 .קוחה ינפב םיווש םיחרזאה לכש ,קרפ ותואב רמאנ דועו . ..

 שי ךכ םושמ אקוודש ,ינמוד םלוא ,עירכמ ןורקיע והז יאדו

 שי .הלוכ ןילופב תעכ שחרתמה ללגב רקיעב ,ושיגדהל

 םושל ועירפי אל םלועל תדו םואל ,אצומש דימתל תחא עובקל

 .הקילבופרב תויוכז יווישמ תונהיל םדא

 השגדה אלא ,תרתוימ הרזח םושמ הזב ןיאש םיבשוח ונא
 עבקייש םיצור ונייה ךכ םושמ .יחרזאה ןויווישה ןורקעל קוזיחו

 ונצרא לש התעידיל ,תינויצוטיטסנוקה הרהצהב תויגיגחב

 םילוכי תדהו ימואלה אצומה ןיא יכ ,ולוכ םלועה לכ לשו

 תווש ןהש ,תויוכזמ האנהב והשימל הערפה ןילופב שמשל
 .היחרזא לכל

 ידיל איבהל ותרטמ ןיא תויוכז יוויש" :ןאכ רמאנ האלהו
 ותנווכ אלא ,םיליעומה םילדבהה ןדבואלו תונוכתה ןויוויש

 םשומישו םתוחתפתהב לוכל םיווש םיאנת לש החטבה שמשל

 ידכ ,תויבויח תוימצע תונוכת לש ,םיילאודיבידניאה תוחוכה לש
 ."םעה ייח לש ידדצ בר לולכישל ואיביש

 לעכ וילע זירכהלו הז ןויער חסנל היה יאדכ יתעד יפל

 תעמטהל ףאשת אל הנידמה :אוהו דואמ בושח ידוסי רקיע

 ידכ ,הנוטלש חוכב שמתשת אל ,תויתד וא תוימואל תוצובק

 אל ,םייתצובקו םייתד וא םיימואל םילדבה לוסיח ידיל איבהל

 תמחמ הלא םילדבה לע רתוול םיחרזא תצובק םוש ץלאת
 .ויכרצו בורה תומגמ תבוטלו טועימ התויה

 .תדה תייעבב ןדה ףיעסה לעו ,12-ה קרפה לע דומעל ינוצר

 הסחיש ,הז קרפב רמאנ .תותדה לכ ןויוויש רכוה הז ףיעסב

 תוטלחה ועמשיש רחאל עבקיי תותדה לכל הקילבופרה לש

 תושר ונל ןיא ? הז ףיעס ןיבהל םידוהיה ונילע ךיא .ןהיגיצנ
 .ונל הרסח תרכומ תיללכ תוגיצנ ףא ,תגרדומו תכמסומ תיתד

 תעיבק םשל ןתמו אשמ הנידמה וא הלשממה להנת ימ םע

 ענמיהל רשפא יאש ,ינמוד ? הנידמהו תידוהיה תדה ןיב סחיה

 תוגיצנ .הילע הבושת תבייח הלשממהו ,וז הלאש תדמעהמ

 ,תוכמס תללושמ הוהארי אל םידוהיהש תוגיצנ ,םיקהל שי תאזכ
 .חוכב םהילע הלטוהש וא

 רודיס רבדב ווצל ונווכתת הלשממה תעצה ירבחמ םא

 .ויפ לע התוא רוחבל שיש תיתדה תוגיצנלו תוידוהיה תוליהקה

 ,תוגלפמ לדבה אלל תידוהיה היסולכואה לכש ,ריעהל ילע ירה

 םקות רשא תיתד הצעומ לכל דגנתתו הזה ווצה לע החומ

 ךא ,תידוהי תוגיצנ םיקהל םנמא שיש ,איה ונתעד .ויפ לע

 תד ינינעב תמצמוצמ אלו רתוי הבחר תויהל הכירצ התוכמס

 .דבלב

 תא ובייחיש תודוסי לע תרחבנ תויהל הלוכי תאזכ תוגיצנ
 תוריחבב ףתשל שי .םייטארקומיד תודוסי לע ,ץראה ידוהי לכ

 .ןימ לדבה אלל ,םידוהיה לכ תא
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 הדמע טקנ רבשמ לש ןמזבש ,םינודא ,םכל עודיש ,ינבשוח
 .ולש הירפמיאב תידוהי תוגיצנ וננוכב ,ןושארה ןואילופנ וז

 תנידמל תידוהיה תדה ןיב קר אל סחיה ףוס ףוס רדסוי ךכ
 .ידוהיה רוביצה ןיבו הניב םג אלא ,ןילופ

 תלוזב עגופה ןפואב תדה תוריחב שמתשהל רוסא" :רמאנ

 לשב תוירוביצה ויתובוח אלמלמ ומצע רוטפל לכוי אל שיאו
 ."ותד תווצמ

 חתפ חתופ וחוסינש ינמוד םלוא ,קפס ילב קדוצ הז ןורקיע

 םידוהי לע ליטהל רשפאמו הדימה לע רתי םיבחרנ םישוריפל
 חסנל ךירצ .םתד תווצמל תודגונמה ,לוכיבכ ,תונוש תובוח
 םינימאמה לש םתיילפא ךרוצל לצוני אלש ,תרחא הז ףיעס
 .טועימ לש תרחא תדב וא השמ תדב

 ,תידוהיה תישארה ונתשירד יכ ,חיכוהל חילצנש ונתווקית
 ימואל טועימכ וניתויוכז וחטבוי תינלופה היליהקה תקוחבש

 תכלממל קזנ תמרוג הניאו תינלופה תויתכלממה תא תדגונ הניא

 ןוטלש לעב ידוהי רוביצ הלא תודוסי לע ןנוכל ונעצה .ןילופ
 .ימצע

 רשא ,ןילופב יכ ,ונתדמעל םיכסי םייסהש ונא םיווקמ דועו
 םעה יוכידל םוקמ היהי אל ,םימעה חישמכ הואר היזוח

 הכזי אוה .ידוהיה םעה יוכידל ,םימעה לכמ רתוי דבעושמה
 טועימ לש תויוכזלו יחרזא ןויווישל ,ול עיגמש המל ןילופב

 .ולש םידחוימה ללכה-יכרצ קופיס תא הנרשפאת רשא ימואל

 27.11.1927 םייללכ רפס-יתב רבדב קוח תעצה

 וטילחתש קר יתשקב ,םיטרפב לפטל ,םינודא ,ינוצרב ןיא ...
 לכ לש ןנוצר ירחא ואלמתש ,העצהה לש התופיחד רבדב

 םהש ,תינלופ יתלבה ,היסולכואה לכ לש ,םיטועימה תועיס
 םילקתינ םהלש םייטרפה רפסה"יתבו ,םהלשמ רפס-יתב םירסח

 םיטועימה לש רפס"יתב .םיישקו תועיגפב ,תונוש תופידרב

 םחוכב ןיא םלוא ,דבלב םייטרפ תעכ תויהל םילוכי םיימואלה

 קיזחהל ןילופ תולובגב םימייקה םיימואלה םיטועימה לכ לש
 -ולייבה םואלה לש םתלוכיב ןיא .םייטרפ רפס-יתב םנובשח לע

 -יתב לש תשר לכלכל ,ירמוחה םבצמ יפל ,יניארקואהו יסור

 תמייוסמ תשר םיקיזחמ םידוהיה .םהל שורדה יפכ ,םייטרפ רפס

 םהו ,שידיי וא תירבע איה םתארוה ןושלש ,רפסדיתב לש

 -לושמו םילופכ םיסימ םימלשמ םה םלוא .םייתד וא םיינוליח

 םילבקמ ,םידוהיה םימלשמש םיסימה תרומתש רמול רשפא .םיש

 תוימואלה תלעב היסולכואה ,תידוהי יתלבה היסולכואה ידלי

 םילבקמ םניאש טעמכ םידוהיה .םניח ידוסי ךוניח ,תינלופה

 וליפא ,הלשממה י"ע םיקזחומה רפסה-יתב [הכלממהמ] הרומת

 ןיא ,לודג וניא םרפסימש ,םידוהיה ידליל םידעוימה הלא

 רפסה-יתב תוחתפתה .ללכ םהב םידמלנ םיידוהי םידומיל

 ידלי לע תונוש תולבגה םיליטמ ךכל ףסונו ,תערפומ םייטרפה

 תומוקמבו ,םיינוכית רפס-יתבל לבקתהל םיצורה םידוהיה
 .םיידוסיה םייללכה רפסה-יתבל ףא םינוש

 וחטבוי .ונורתיפ לע אוביש העשה העיגה ,םינודא ,הַז ןיינע
 -ואלה םיטועימ לש רפס-יתב לש םתוחתפתהו םמויק ףוס ףוס

 עירפהל הצור וניא םייסהש ,תועדוה ונעמש םעפ אל .םיימ

 אלש אלא ,םיימואל םיטועימל רפסה-יתב לש םתוחתפתהל

 קוח ןיידע רסח םגו הז ןיינעב לפטל ןמזה וישכע דע ול קיפסה

 רבכ םייק םגו ,התע קיפסמ ןמזה .םיינלופה רפסה-יתב רבדב

 העינמ םוש אופיא ןיא .םייללכ םיינלופ רפס-יתב רבדב קוח
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 םאתהב םיימואל םיטועימל רפס-יתב רבדב קוח דוביעל תשגל

 תא קפסל ידכ םיטועימה רבדב םכסהלו הקוחה תשירדל

 תאצמנה ,הלוכ תינלופ יתלבה היסולכואה לש םיפוחדה םיכרצה
 .ונלש הקילבופרב

 ינמזה ביצקתל עגונב העבצהה רבדב העדוה

 (1928 ינויב 15)

 תא רוסמל דבכתמ יננה ידוהיה ולוקה םשב :הלענ םייס
 .האבה העדוהה

 תתשומ ,הדימ לכל רבעמ חפונש ,יחכונה ביצקתהש ןוויכ

 םיסימה לטנ תדבכה לע ,םימדוקה םיביצקתכ והומכ ,אוה ףא

 ,תידוהיה היסולכואה לע לכ םדוקו ,תינוריעה היסולכואה לע

 -- ,הנממ עיגמה יסחיה רועישה ןמ רתוי םינומ המכ תמלשמה

 תלבקמ תידוהיה היסולכואה ןיא הז םיסימ לטנ תרומתש ןוויכ
 -יצה ,םיילכלכה היכרצל יתכלממה ביצקתה ןמ המואמ טעמכ

 הרוצב יונבה ביצקתהש ןוויכ -- ,םייתדה וא םייתוברתה ,םיירוב

 -והיה ינומה לש הארונה םתולדלדיהלו רומג סרהל םרוג תאזכ

 לש הלקשמ-יוויש רועריעב אוה םייאמ רבד לש ופוסבו ,םיד
 -- ,תיקשמ הניחבמ הנידמה

 העש יפל עובקל אלב ,חרכהכ ידוהיה ולוקה ומצעל האור

 ביצקתה דגנ םייניינע םימעטמ עיבצהל ,הלשממל וסחי תא

 היסולכואה לש םיסרטניאה תבוט תייאר ךותמ -- ותוללכב
 .הנידמהו תידוהיה

 םיביצקתה לעו םיסמה לע

 ידוהיה "ולוק"ה תרהצה
 (1929 ראורבפב 11 םויב ידוהיה ולוקה שאר-בשוי י"ע הארקנ)

 םינשה לש םיביצקתה תמגודכ ,תתשומ 1929/30 תנשל ביצקתה

 הדימב םיסימה לוע תלטה לש םינשונה תודוסיה לע ,תומדוקה
 .םידוהיב הנושארו שארב עגופה רבד ,םירעה יסולכוא לע הריתי
 לש םהייח תא שממ סרוה ,לובג לכ רבועה םיסימה-סמוע
 .םידוהיה ינומה

 יחכונה ביצקתה םג םלעתמ םימדוקה םיביצקתה תמגודכ
 םיכרצ לש םקופיס .תידוהיה היסולכואה יכרצמ ןיטולחל טעמכ
 תידוהיה היסולכואהו ,ידוהיה רוביצה לע ודבוכ לכב לפונ הלא

 דסח-תודסומו תוירוביצ תודוגא ,הלשמ רפס-יתב םייקל הסונא
 ץראה ידוהי י"ע תובדנתה ךותמ תופסאנה תומורת יפסכב
 ךותמ וליאכ עבקנ תידוהיה תדה יכרצ קופיסל ףא .ץראל-ץוחו

 תוליהקה תא ץלאמה רבד ,בוהז 120,000 לש םוכס שרל געל

 תלטה י"ע ,םינוילימל םיעיגמה היביצקת תא סימעהל תוידוהיה
 .דבלב םידוהיה לע דחוימ סמ

 רצוא תבוטל םידוהימ םיבגנה םיסימה יפסכמש ,אופיא ,אצוי
 קפסמ רצואה .תידוהיה וזל טרפ ,תותדה לכ תוקזחומ הנידמה
 הברמל .םידוהיה לש הלאל טרפ ,םלוכ םיחרזאה לש םהיכרצ

 ,םידוהי םיחרזאמ םיבגנה םיפסכב תונוטלשה םישמתשמ רעצה
 םניאש ,םיידוסי רפס-יתב תרזעב תימואלה הרכהה תריקע םשל
 םגו -- םידוהיה לש םהיתושירדב ףאו םהיכרצב םיבשחתמ
 -ידמה קשממ םידוהיה תקיחדל תמרוגה תילכלכ תוינידמ לוהינל

 תגאוד הניא הלשממה .םימדוקה םתסנרפ-תורוקמ תמיתסלו הנ
 םתדובעמ םילשונמהו םיקחדנה םינומהה לש םלרוגל ללכ

 -רוכשמ םילבקמה םידבועהו םידיקפה יפלא תואמ ןיב .םתסנרפו
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 לבקל םיברסמ .ןיטולחל טעמכ םידוהי ןיא הלשממה תפוקמ םת

 תא םיקמנמ ףא תובורק םיתעלו הדובעלו תורשימל םידוהי

 תולולכה תונקתה תורמל ,תיתד תוכייש לש םימעטב בוריסה

 םדוק רשא ,הלשממה ידי-לע םימאלומה םילעפמב .הקוחב

 וא דיימ םידוהיה םידבועה םיקחרומ ,םידוהי םהב וקסעוה ןכל

 לכ הלודג הדימב םיקיעמ םידוהיה לעש יפ-לע-ףאו .הגרדהב

 םהיכרצ קופיסל םילבקמ םה ןיא ,הנידמה תבוטל םיסימה ךכ

 ביצקת ךותמ םיבוהז םיפלא תואמ המכ לש בולע םוכס אלא

 -ידמ -- רתויב בושחש המו .טעמכ םידראילימ השולשל עיגמה

 תילכלכ תוחתפתה לכ םיענומה םיאנת תרצוי הלשממה תוינ

 .תכלוהו הקימעמ םתולדו ,ןילופב םידוהיה לש תיתוברתו

 לע ריהצהלמ הלדח הלשממה ןיא הז בצמ תווסהל ידכ
 -עמל םלואו .תידוהיה היסולכואה יפלכ רתויב תובוטה היתונווכ
 האב הניא ןהיתבוקעבש ,דבלב תורהצהב איה תקפתסמ הש
 .רקיע לכ הבוטל הנתשמ בצמה ןיאו הלועפ לכ

 .ביצקתה רושיא דגנ ידוהיה ולוקה עיבצי הלא םימעטמ
 םבצמ תא רוציקב חתנל הסנאש ,םינודא יל ושרת...

 תיאסרגנוקה ןילופב היהש המל האוושהב .םידוהיה לש ילכלכה

 ידוהיש ,איה הדבוע .דואמל דע םבצמ ערוה המחלמה ינפל
 רשאמ רפסה תוצראב תוחפ) רפסה תוצראו תיאסרגנוקה ןילופ

 תורוחסה תאו םתרצות תא םיחלוש ויה (תיאסרגנוקה ןילופב

 הז קוש .לודגה יסורה קושה לא ןילופ ךרד ברעמה ןמ ורבעש

 תורוקמ תמיתסל ,םתולדלדהל םרג רבדהו ןיטולחל התע דבא

 םתואו ימינפה קושה קר וראשנ .םהלש הדובעהו הסנרפה

 שופיח לש הז ךילהת .םשבוכלו םתולגל שיש ץוח-יקוש

 ידוהיל איבמ הז ךילהת ןיא .הלשממה תכרדהל ןתנ םיקווש

 ןיא םינפ לכ לע .איבהל ךירצו לוכי היהש תלעותה תא ןילופ

 .דובאה יסורה קושל הרומת לכ וב

 שחרתמ המו .ימינפה קושה ,יתרמאש יפכ ,אופיא ,ראשנ
 תידוהיה הריעזה הישעתה ,תידוהיה הכאלמה + הז ימינפ קושב

 דעצ לכ לע תולקתינ ןה ; תוקחדנ ,תופקומ ,דצ לכמ תופקתומ

 -ואוקה .םהילע רבגתהל ןתלוכיב ןיאש תורחתהב ,םילושכימב

 ,נשה דצמ םזיטאטאהו םילופונומה ,דחא דצמ םיביטארפ

 ,רחסימב קוסעל תוליחתמה ,תושדח תויגלופ תובכש לש תורחתה

 ידיל םיאיבמ הלאה םימרוגה לכ .ימינפה קושב ,הריעז הישעתב

 -לע ,תועוצקמה םתואב םיקסועה ,םידוהיה לש םהילגר תקיחד
 .םירחא םיירוביצ תוחוכ ידי-לע ,תושדחה תובכשה ידי

 ךא .וז הלאש ונא םילאוש תונמדזה לכבו הנש הנש ...

 המ :םינוע ףא םימעפל ,ונל םידנ .םילבקמ ונא ןיא הבושת

 תוקיר תוצילמ המכב ונתוא םירטופ ,רשפא יא תרחא ,תושעל
 שיש ,בשוח וניא םיעירכמה םימרוגהמ שיא .הזב םיקפתסמו

 חותפל ,םלרוג לע לקהל ידכ ,והשמ תושעל שיש ,היעבב לפטל

 םהל רשפאל ,םישדח הסנרפ תורוקמ ,תושדח םיכרד םהל

 רוגסל ידכ לוכה םישוע ,אוה ךופהנ .תושדח תודובעל השיג
 הנידמה .םישדח הסנרפו הדובע תורוקמל השיג לכ םידוהיה ינפב

 םיפלא תואמ תסנרפמ הנידמה .םילודג םיקסע-תלעב איח

 ןיא -- תואנדסה לכ ,הנידמה המיקמש םילעפימה לכ .םדא-ינב

 םירזוח םניא םימלשמ ונאש םיסימה .םידוהיל לגר-תסירד םהב

 ילעפמב הדובעדרכש לש ,םידיקפל תורוכשמ לש הרוצב ונילא

 הרזעה תודסומ ויה ןתרזעבש ,תואוולה תרוצב אל ףאו ,הנידמה
 .תושדח הסנרפ-יכרד הזיא לולסל םילוכי םידוהיה לש תימצעה

 םיחתפתמו םימייקה ,תימצעה הרזעה תודסומש אלא דוע אלו



17 

 לש דוחייבו ,ץראל-ץוח ידוהי לש םתכימתל תודוה בור י"פע
 אלא ,עויסל םיכוז םניאש דבלב וז אל ,תירבה-תוצרא ידוהי
 לע לקהל םחוכב ןיאו ,םילושכימב לעשו דעצ לכ לע םילקתנ

 םישדח תורוקמ חותפל ,תושדח םיכרד עיקבהל ,םידוהיה לרוג

 .הדובעו הסנרפ לש

 ידוהיה ךוניחה תודסומ לע

 םייטרפ רפס-יתב רבדב קוחה-תעצה

 (1932 ראוניב 22)
 םישמשמ ידוהיה םעה תונושלש ,םיידוהיה רפסה"יתב ...

 םיאצוי וז הניחבמ .דבלב םייטרפ םה ,הארוהה תונושלכ םהב

 שי םירעב .םיימואלה םיטועימה לש רפס-יתב ללכמ םג םה

 רפס-יתב 458 םהיניב ,םייטרפ * םייללכ רפס-לתב 901 ונל
 שידייו תינלופ ,שידיי וא תירבע איה םהב הארוהה-ןושלש

 םיניארקואה ,םירחא םיימואל םיטועימ .תירבעו תינלופ וא
 ,םייטרפ 33 קר םיידוסי רפס-יתב 790 ךותמ םהל שי ,לשמל

 790-מ םינמרגל ,םייטרפ רפס-יתב השולש קר םיסורולייבל
 םה 2417ו הלשממה י"ע םיקזחומ 525 הז גוסמ רפסייתב
 םיכ'צלו םייטרפ 81-ו םייתכלממ 24 -- םיאטילל ףא .םייטרפ

 םהל שיש ,םידיחיה םה םידוהיה .םייטרפ 11-ו םייתכלממ 7
 תא הליטה הכלממהש רבדה שוריפ .דבלב םייטרפ רפס-יתב
 רוביצה םכש לע תוידוהי תונושלב םידוהיה ידליל ךוניחה

 לדליל םידעוימה םייתכלממה רפס"יתב ולאו ,דבלב ידוהיה

 -ואל לע םידליה תא םיריבעמה ,רפס-יתב אלא םניא םידוהיה
 תדמלנ תידוהיה תדה ףאו תינלופה ןושלה םהב תטלוש .םתוימ
 .ללכ תדמלנ הניא וא תינלופב םהב

 .רתוי דוע עורג בצמה םייעוצקימה רפסה-יתב יבגל ..,

 רפס-תיב םיקהל ןוישר לבקל השק "יחרזימה לובגה חטשב ףא

 ןיאשכ ,תעכ בצמה אוה ךכ .שידיי ותארוה ןושלש יעוצקימ
 -תונושלכ שידייל וא תירבעל ילילשה סחיה תא עבקייש קוח

 תירבעבש יעוצקמ רפס-תיבל ןוישר קינעהל בוריסה .הארוה

 ףיעסה .תורירש אלא וניא ,הארוהה ןושלכ וב ושמשי שידיי וא
 רשפאמו יקוחל םייקה בצמה תא ךפוה קוחה תעצה לש ינשה

 -יתב יבגל תאזכ תדחוימ הירטמואיג יפל גוהנל ןוירטסינימל

 יפלש דיגא םא ,רקש איבנ היהא אלש חינמ ינא .םיידוהי רפס
 תמקהל דחא ןוישר ףא זכרמה תוזוחמב לבקנ אל הז ףיעס

 םג יאדוובו תירבע איה םתארוה-ןושלש םייעוצקמ רפס-יתב
 תשמתשמ תידוהיה היסולכואה הלא תוזוחמבש ונל ורמאי .שידיי

 הלדחש וא תונושלה ןתואב אלו ,תינלופב םירקימה בורב

 םהב ושמשי ולא תונושלש ,רפסדיתב ךכיפל .ןהב שמתשהל
 ,ריעהל ימצעל השרמ ינירה .םיצוחנ םניא ,הארוה תונושלכ
 -תמו םיחתפתמ תירבע איה םהב הארוהה-ןושלש רפסה-יתבש
 .הקיטסיטאטסה ךכ לע הדיעמ .וניעצמאל םאתהב ,ןבומכ ,םיבר
 ,הלשממה י"ע םיקזחומה רפסדיתב םע תורחתהל השק םלוא

 רפסה-יתב רפסימ היה ןכ-יפ-לע"ףא .םניח אוה םהב דומילהש

 1929/30 תנשב ולאו ,80 -- 1922/23 דומילה תנשב הז גוסמ

 הברתמ שידיי םתארוה ןושלש רפסה-יתב רפסימ .709-ל העיגה
 ןיב םיאצמנ ,םייקה בצמב .הדימ התואב אל יכ םא ,אוה םג ךלוהו

 .םיידוסי <

 %88 ינלופה םייפב

 ןושלה תא וגיהנהש ,"הדוגא"ה לש םירדח ל"גה רפסה-יתב 5
 שידייה תא וריאשהו לוחה-ידומילב הארוהה-ןושלכ תינלופה
 -יתב םיבשחנ שדח סחי ךותמ .שדוק-ידומילב הארוהה-ןושלכ

 ינירה .םייללכה רפסה"יתבל םיוושל "הדוגאה" לש רפסה

 תוינכותה יבגל תומייקה תועיבתל לכב םימיאתמ םה ןיאש ,חינמ
 .םייללכה םיינוליחה רפסה-יתב לש

 ןמיס דוסי לע היהי רשפא ,םיגודא ,םיניינעה בצמ יפל ...
 -ןושלש ,םייטרפה רפסה-יתב תא קר אל רוגסל 4 ףיעס לש ('ד)

 דומילה-ןושלש רפס-יתב םג אלא שידיי וא תירבע איה םתארוה
 הלולע המ .האמל עיגמ ונלצא םרפסימ רשא תינלופ איה םהב
 קיסהל רשפא ,םידוהיה ונליבשב הזכ רבד לש ותועמשמ תויהל
 -והיה זוחא עיגה 1928/29 דומילה תנשב ,םיאבה םירפסמיהמ
 -- 10.6-ל הלשממה י"ע םיקזחומה םיינוכיתה רפסה-יתבב םיד
 לרוזאב .רבעשל ירטסואה שוביכה ימימ תשרומל תודוה תאזו
 -יתבב :הברהב ןטק םידוהיה זוחא היה רבעשל יסורה שוביכה
 םידוהיה זוחא עיגה ,תויריעה י"ע םיקזחומה הז גוסמ רפסה
 םידוהיה זוחא עיגה םייטרפ םיינוכית רפס-יתבב םלוא -- 86-ל

 .35.1דל

 רעונה ברקבש הלגתי םא ,רפס-יתב תריגס רשפאמ 4 ףיעס
 ,הלשממה יניעב ןח אשונ וניאש חור-ךלה טשפתמ םהב דמולה

 לכ ירהש .הכלממב עגופכ ,ינכפהמכ הל הארנה חויר-ךלה

 תיארנ הלשממל תדגנתמה העד לכ ,הלשממה דגנ הלומעת
 .הכלממב העיגפכ היניעב

 תוימשיטנאה לושחנ .דואמ דע השק הפוקתב ונא םייח ...

 הפוריא תא ףיצהל םימייאמ היצקאירה לושחנ םע גזמתנש
 לש הלובג רבעב היהש ,םימד תופקתהו תוערפה לובג .הלוכ

 הטלתשה הינמרגב .הברעמ רתויו רתוי רבוע ,תיטסיראצה היסור
 לכ היה המדנ .רלטיה תויפונכ לש תירזכאה תוימשיטנאה
 היופצה הנכסהש ,הרכהה הז עגרב טולשת ןילופב תוחפל
 םיצמאמ תבייחמ הפוריא לש םירחא םיזכרמ םגו הינמרגמ
 .תורחא תוצראבו הינמרגב תולגתמה תועפותה תא וגלצא רוקעל
 האניק ךותמ תואורה תוגלפימ תומייק .ךכ רבדה ןיא השעמלו
 לע רוזחל תוסנמ ףאו תוצור ויה ןהו שחרתמה לכ תא המוצע
 חוכב להנתמ יגש דצמ .ןילופב ונלצא םמצע םירבדה םתוא

 תוארוה תרזעב הלשממה י"ע ךמתנה ,ילכלכ םרח דואמ בר
 תבוטל םידוהי ןובשח לע םישענה םירותיו י"ע רבגומהו םיקוחו
 .ןילופב טלושה םעה לש תוצובק וא תודמעמ

 המרה המבה לעמ חולשל ידכ תונמדזהב שמתשמ ינירה . ..

 רמול ינוצר .םיאכודמהו םינועמה הינמרג ידוהיל הכרב תאזה
 ,ולוכ םלועה לכב דחא ידוהי םעכ ונא םישיגרמש וז תונמדזהב

 -ראמב ,רתוי בוט דיתע לע ותמחלמבו רמה ולרוגב דחואמה
 הפוריא תוצרא לכב טעמכ תקסופ הניאש ,הכוראה היגולוריט

 היצקאירה לושחנ דגנ תרבוגה ונתמחלמ ךות .ולוכ םלועהו

 םפוס לוכה ףא לעש ,הנומאה ונתוא תבזוע הניא תוימשיטנאהו
 םינמז ונילע ורבע רבכ .חצנל תיתרבחה המדיקהו קדצה לש
 -ציתמ ונירה .םייחכונה הקוצמה-ימי תא םג הלבנ ,רתוי םיער
 -ושמ המחלמל ,תימלועה תוימשיטנאב תפתושמ המחלמל םיב

 לע התע דע ונרבגש םשכו ,תיתרבחהו תינידמה היצקאירב תפת
 רבנג ךכ ,תוימשיטנאה לש רתויב תומויאה תויוצרפתהה
 .וננמז לש הלא לע םג
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 םיובנירג ןמינב

 לתומש כב ים ןכנירכ כחצי

 דחי ,לאומש-ןגל םיובנירג קחצי עיגה םילעפ עבשו םימי עבש

 הביסה .80 ןב אוהו ,1959 ץיקה יהלשב ,םירמ ותיער םע

 בצמב הצוענ ,ץוביקל םתיב תרבעהו ביבא-לתמ םתריקעל

 .8) תב איה םג ותייער לש התואירב

 תחפשמל דובכ-יחרוא לש דחוימ דמעמ ועבק ץוביקה תודסומ

 רדח תבריקב ,םירדח 3 תב ,תדחוימ הריד הנכוה .םיובנירג

 םע דחי לוכאל םנוצר לע ודמע םירמ םגו קחצי םג .לכואה

 רושקלו תושיגפ תוברהל ידכ ,יללכה לכואה רדחב ,ץוביקה ירבח

 -נירג קחצי םק היה ,וגהנימכ .ץוביקה ירבח םע תורכיה-ירשק

 האירקב וא הביתכב ךישממ היהש רחאל ,רקובב רחואמ םיוב

 .ותרידב רקובה תחורא לכוא היה בורלו ,הלילה תוצחל דע

 -מאמ השולש תביתכ :םיליגרה וייח תא ךישמה לאומש-ןגב

 ,"רמשמה לע") ףתתשה םהב ,םינותיעה תשולשל ,עובשל םיר

 םיפסאמו םינוחריל תוסמ תביתכ ,("סעיינ עטצעל"ו ""'בחרמל"

 לשו תימויה תונותיעה לש האירקו רתוי יעדמ יפוא ילעב

 היה םעפב םעפ ידמ .םיינויצו םייטילופ םינייניעב םישדח םירפס

 ,ץוביקה ול ךרעש ,םינפה תלבקב .ץוביקה ירבח ינפב הצרמ

 ומש לעש ,רביליהומ לאומשל יכ ,םיובנירג ןייצ ,ואוב םע

 תישאר תא םג ;וייחב תדחוימ תועמשמ שי ,םוקמה ארקינ

 ,קצולפב ידוהי רעונ ןוגריא תרגסמב השע םייטילופה וידעצ

 .לאומש-ןגל עיגה וימי בורעב הנהו ."לאומש תרכזמ" ארקינש

 היה עשוהי ויבא רבכ ,ול םירז ויה אל תואלקחהו רפכה ייח

 םיליכשמה דחא ,רנזבָּפ התוא דסייש ,תיאלקחה הבישיב דימלת

 לש םיסולכואה רפסב .ט"יה האמה עצמאב ,ןילופב םינושארה

 תובכשה תחא ,םירכיאה דמעמב םיובנירג עשוהי םשרינ קצולפ

 םיטעמה םידוהיה דחא היהו ,תיראצה הקוחה י"ע תורכומה

 בושיל ואוב-רבד םיובנירג קחציל םג היה ,ןכל .רכיאכ םושרה

 .ויניעב יעבט יאלקחה

 אל ,ץוביקה ירבח םע םייתרבח םירשק רושקל ,ותלאשמ

 הלילב רחואמ דעו רקובהמ .קוסע ידמ רתוי היה יכ ,המשגתה

 וששח ץוביקה ירבח .הביתכבו האירקב דורט ,ונחלוש דיל בשי

 ,לכואה-רדחב קר .וילא תונפלמ וענמנו ותדובעב ועירפהל

 סנכינ היה ,םיאתמ החיש רבח ול ןמדזנשכ ,תוחוראה תעשב

 היה םימעפל .תיסור וא תינלופ ,שידיא ,תירבעב החישל ותא

 ,שדח הלוע --בור יפ-לעו ,חרוא הזיא םימעפל ,ץוביק ןב הז

 דחא לכ לואשל גהונ היה אוה .ץוביקה לש ןפלואב דמלש
 .המחלמה תונשב השע המו ותילע יאנת ,ותדלומ ריע ,ואצומ לע

 .ןילופ יאצוי םע השיגפל חמש דחוימב

 תושיגפה תובקיעב ,ול תמרגינ התיה רתויב הלודגה החמישה

 רבוד ינלופ ידוהי םהיניב הלגמ היהשכ ,ב"הראמ םיריית םע

 יתמו ,ןכבו" :שיאה תא לאוש היה הלאכ םירקמב ,שידיא
 חיכומו ריצפמו ריבסמ היהו "? לארשיל ךידלי תא איבתו הלעת

 תושיגפב .םהידלילו והומכ םישנאל הנידמה הקוקז המכ רייתל

 ןוחבל ,ינמוד עדומ-יתלבה ילוא ,ןוצרה םג רתתסמ היה ולאכ

 דמע אוהש ,ןילופב יטילופה וקבאמ תונש ועיפשה הדימ וזיאב
 .ב"הראל רגהל ףידעה לכה תורמל רשא ,םדאה לע ,ושארב

 בורל .תונויצלו לארשיל ,ומעל רושק ראשינ אוה הדימ וזיאבו

 לקסע תא לסחא קרשכ" :החטבהה תא רייתהמ טחוס היה
 ול ומרג הלא םירבד ."לארשיל תולעל יתעדב שי ,הקירמאב

 .ולש םידוהיה ,ןילופ ידוהיב ותנומא תא ובלב וקזיחו תחנ דימת
 םוחתב ןה ,םלועה תפקשה התואל ןמאנ ראשינ םיובנירג

 האמה תישארב ומצעל שביגש ,הקיטילופה םוחתב ןהו תונויצה
 דחי .הנממ דימת ועבנ הווהה תויעבל ויתובוגת םגו ,תאזה

 ותונריע .שדח ןויער לכל בישקמ היהו יטמגוד היה אל תאז םע
 ,ורובע ,םלוא .ןקיתמגודל ךופהל ונממ הענמ תילאוטקלטניאה

 .טסינוטרופוא תויהל ושוריפ היה אל ,ןקיתמגוד תויהל אל

 ותוא זיגרה הז רבד ,תינורקע השיג אלל ,י'הקיטילופ' תושעל

 דגנ ,ויתוחישמ תחאב ,םמוקתה דציכ בטיה רכוז ינא .דימת
 יירשפאה תיישע תרות איה הקיטילופ'ש תלבוקמה הרדגהה

 יתלבה תיישע"ל ןויסנ הקיטילופה ללכ ךרדב התיה ורובע
 לוכי היה יאקיטילופ ולש ,יל רמא החישה התואבו ."ירשפא

 היה אל םלועל ,הנש רובעכ ,ותלועפ תואצות תא שארמ תוזחל

 .הקיטילופב תורשפה שיא היה אל םג ןכל ;התוא עצבל זיעמ

 ,1960 ראורבפל ינשבו ,הרימחהו הכלה םירמ ותיער תלהמ

 תונש 55 ךשמב .הארונ הכמ וליבשב התיה תאז .הרטפנ איה

 דאמ רושק היה ,תונורחאה םינשה 30 ךשמב רקיעבו ,םיאושנה

 אורקל ,םייטילופ םינייניעב התיא ץעייתהל גהונ היה ; הילא

 ,איה איהו .התעד-תווח תא לואשלו ,בתכש םירמאמ הינזואב
 -וגו תכלוהה ותודידבב ,ותנקיזב ,ויתונולשיכב ותוא הדדועש
 גהונ היה ,תינתחדקה תיטילופה ותוליעפ תונשב םג .תרב

 תא םר לוקב לוקשלו רהרהל ,לכה הל רפסל ,היתוצעב עומשל
 -יעפל ולוכ רסמתהל ול הרשפיא םירמ .ןהיוכיס תאו ויתוינכות
 ינבאמ תחא קפס ילב התיה איה .תיטילופהו תינויצה תול

 .ומלוע לש דוסיה

 -לתסה םע הברה ,הרואכל ,הנתשה אל תינוציח הניחבמ ךא
 תא בותכל ,םינותיעה תא םוי-םוי אורקל ךישממ היה .התוק

 -לתל וגהנימכ ,עובשב םעפ ,עסונ היה .עובשב וירמאמ תשולש
 ,רבד לש ותימאל ךא ."ןילופמ םילועה ןעמל דעוו"ל ,ביבא

 רתוי תודידבה וילע דיבכהל הליחתה ,םירמ לש התומ םוימ
 חוכשל לולע אוהש ,שיגרמ אוהש ,ינפב ןנולתה םעפ אל .רתויו
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 ףילחהל ימ םע ול ןיא ,םימלש םימי ךשמבש ןוויכמ ,רבדל

 ןמזה ךשמב .ברעה תועשב ,ומויב םוי ידמ ירוקיבל טרפ ,הלימ

 ותמ ורוד ינב .םידידיה ירוקיב ,עבטה ךרדב םג ומצמטצה

 םהמ וענמ םהיתולחמו םה ףא ונקדזה וידימלת ;םלוכ טעמכ

 -וידימלת לש הצובק קר .לאומש-ןגב םיפייעמה םירוקיבה תא

 ,ורקבל םיכישממ ויה ,השראומ "היחתה" ןוגריא ירבח ,וידידי

 .םעפל םעפמ

 .הננער חור בשמכ םיובנירג קחצי רובע ויה הלא םירוקיב

 הרע הלגלגתה החישה ,ןחלושה לע דימת עיפומ היה ןיי קובקב

 ולעוה ,תינלופו ,שידיי ,תירבעב תברועמ םימעפל ,תינלוקו

 קחוצ היה אוה .לארשי לש תויטילופ תויעבו רבעה תונורכיז

 תופיקת תויטילופ תורעהו תוקרבה עפוש ,ץצולתמ ,םר לוקב

 .םילשוריב וא ,השראוב םיבוטה םימיה םתואב ומכ -- תוינצקועו

 ינולא יכדרמ םע ,דחוימב רשקתה ,לאומש-ןג ירבח ןיבמ

 ותדובעל ,ביבא-לתל עובש ידמ עסונ היה ומע .הנינפ ותשיאו

 ,םיתעל תרקבמ התיה ינולא תחפשמ ."םילועה תרזעל דעוו''ב

 .ותיא תוחישב תוכורא תועש הלבמו גחו תבש יברעב רקיעב

 ,ותרידב רקבל םיגהונ ויה רשא ,לאומש-ןג ירבח דוע ויה

 םייתנשב ורשקנ אל שממ תודידי ירשק םלוא ,גח יברעב

 הליחתה ,ולש םייניעה תלחמ הרבגתה רשאכ ,רקיעבו תונורחאה

 עגעגתה אוה .דחוימב תאשל-השק הסמעמל ךופהל תודידבה

 -ארה םינשבש ,הדבועה םלוא ,רוקיב לכל םייניע ןוילכב הפיצו

 ותדובע תמחמ ,הרבחל קוקז היה אל ,ץוביקב ותוהשל תונוש

 -ירפמש ףאו ,שיאל קוקז אוה ןיאש ,םשורה תא הריאשה ,הברה

 הדובעה רשאכ ,וישכע וב םקנתה הז רבד .ותדובעב ול םיע

 .תודידבה ינפמ טלפמ ול שמשל הלכי אל

 ותוהש תפוקתב .םינינהו םידכנה ואלימ וייחב דחוימ קרפ

 תירונ ותדכנ .םירגובמ רבכ וידכנ תשולש ויה לאומש-ןגב

 היה לוכי רתויב םינטקה ויאצאצ םע .ןושארה ונינ תא הדלי

 תוניצרב סחייתמ היה .םיעושעשבו תוחישב ,תועש תולבל

 ץוביקה ידלי םע ."אבס בר"ו אבסכ יכוניחה ודיקפתל הבר

 וביבסמש ןוויכמ ,הבר החלצה ילב ,םלוא ,םירשק רושקל הסינ

 ,ךשוחב רחואמ בשויה ןקזה לע ,שממ הדגא םידליה ןיב הרצונ
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 1958 תנשב ,םיובנירג קחצי

 םיאב ויה "? הברה ךכ לכ בתוכ אוה המ" .בתוכו ונחלוש דיל

 יקרפ לע םהידליל םירפסמ ויה םירוההש ,הרוק היהו .לואשל

 הלוגב םיידוהיה םייחה לעו ,היקבאמו ןילופ תודהי לש רבעה
 .ונימב דחוימ היה ץוביקב רעונ-ינבלו םידליל וסחי .ללכב

 תושגרתהב .םיינויצה ויתומולח תמשגה םצע תא םהב האר אוה
 םינוסחהו םיהובגה ,רעונה-ינב .םהידעצ ירחא בקוע היה תדחוימ

 1949 ,ביבא-לתב ותיבב ,םיובנירג קחצי לש 70-ה ותדלוה םוי תגיגח
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 1960 ,לאומש"ןגב ,םירמ ותיערו םיובנירג קחצי

 ,"םיקנע" םהל ארוק היה .הבר תולעפתה וב םיררועמ ויה ,הלאה
 .וב םילעמ ויהש ,תויכנתה תויצאיצוסאה לכ לע

 ,הנושארה םעפב ,םיובגירג קחצי שגפנ ,לאומש-ןגבש הארנ

 הירואיתהמ החמצש וז ,השדחה לארשי לש םוי"םוי ייח םע

 תיטילופה ותדובע רושימב ,םהב שגפנ היה הכ דע .תינויצה

 בתכו רבידו םלח וייח לכ .תיעצמא-יתלב הרוצב אלו ,תיתרבחה

 ותומד םלוא ,ותדלומב לדגיו חמציש ,שדח ידוהי ותוא לע

 תלפרועמ ,לאומש"ןגל ואוב דע ,הראשנ ידוהיה ותוא לש

 תוינוציחה וליפא ,תושיגפל ותושגרתה םג ןאכמ .תצקמב

 ולדגו ודלונ רבכש ,םיידוהיה םידליהו רעונה םע ,המ-תדימב

 .ןאכ

 תשוחתש ,ילארשיה רעונה ותוא תא תושק רקיב םג אוה ןכא

 לארשי תנידמ .ידמל תפפור התיה הלוגב ידוהיה םע ותוהדזה

 תידוהיה המואה לש ימואלה קבאמה ךשמה תא ורובע הלמיס

 השוחתה" היה ,רתויב וילע םיבוהאה םייוטיבה דחא .הלוכ

 ,הרקיעב תילאנויצר ,תיביטקיבוס השוחת ןיעכ "תירוטסיהה

 ךשמב ,תידוהיה היגולוריטרמב האר אוה .ידוהיה רבעל סחיב

 ינויצ הקל ,האושה תפוקתב רקיעב ,ןורחאה רודב ףאו ,תורודה

 תירקיעה הביסה .הנידמה לש םייחה תורוצ בוציעל סיסב

 ,לארשי-ץרא לש הקלחב ,תיאמצעה הנידמה תמקהל ותמכסהל

 ,ינידמ ןוגריאו ןונגנמ ידי לע קרש ,הדבועב הצוענ התיה

 תודמועה תויעבה תא ,תישעמ ,רותפל ונימיב היהי רשפא

 תידוהיה תונכוסה לש ןוגריאה .תוצופתב ידוהיה םעה ינפב

 תונדשחב םג סחייתה אוה .עישוהל ידכ ודי ,ותעד יפל ,הרצק

 -סיהה השוחתה תא ףילחהל םיסנמה ,םימרזלו תונויסנל הבר

 .השעמ תבייחמ הניאש ,תיטסימ השוחתב תילאירה תירוט

 הנכס האר ובש ,הז אשונ לע רבדל הבריה תוברה וניתוחישב

 המקש ,םינבלצה תנידמ םע האוושה השע םעפ אל .ונדיתעל

 האמכ קר דמעמ הקיזחהו בלצה יעסמ "ירחא לארשי-ץראב

 הנידמה .תוצופתב םידוהיה ינומהב ,ןעט ,ונחוכ רוקמ .םינש

 הכימתב קפתסהל ןיאו ,הל םיקוקז םהש יפכ קוידב ,םהל הקוקז

 תא רקיב םג אוה .עדומ ,ילאיר תויהל בייח רשקה .לארשיב

 האצמש ,ימואלה ךוניחל השיגה תא רקיעבו ,לארשיב ךוניחה

 וז ותשיגש ,קפס ןיא ."תימואלה העדותה" גשומב היוטיב תא

 -התכ ,תונויצה לע תיללכה ותפקשהמ העבנ ,תידוהי תוימואלל

 .תיתדהו תיטסימה תימואלה השוחתה לש היצזיראלוקסה ךיל

 -תנידמל אורקל עיצה ,המש לע ןוידהו הנידמה תמקה ןמזב

 הנידמה םשש ,ןעט אוה .לארשי אלו הדוהי םשב םידוהיה
 אלו תידוהי איה המואהו ,המואה םשל דומצ תויהל ךירצ
 .תילארשי

 םייפוסוירוטסיה םימוחתל םעפ אל ונתוא וליבוה הלא תוחיש

 תדה תרימש יכ ,תלבוקמה החנהל דגנתה אוה .תד תולאשלו

 םויקה אקווד : הכופה התיה ותנעט .ידוהיה םעה םויק תא הליצה

 ליצה ,םויקה ךשמה לע קבאמה ,םיידוהיה וטיגה ייח ,ידוהיה

 .ידוהיה םויקה ירפ ,םויה לש התרוצב ,איהש ,תידוהיה תדה תא

 אלא ,הלימה לש לבוקמה ןבומב ,יתדדיטנא היה אל אוה ךא

 םתנומא לע םירמושה ,םידוהיל הבר הנבהבו בר דובכב סחייתה

 םידוהיה ברקב םיבר םידידי ול ויה .תווצמה תא םימייקמו

 לש תויתדה תורוצה דגנ קר םחל אוה .םינבר ףאו םייתדה

 םייחה לע תדה לש תוטלתשהה תונויסנ דגנ ,תידוהיה תוימואלה

 תידוהיה תדה לע ןגה ינלופה םייסב .םיינידמה םייתרבחה
 םחל אוה ,םלוא .הב םיקיזחמה םידוהיה ינומה לש םיסרטניאהו

 זכרמל התכיפהו תידוהיה הליהקה לש ינוליחה יפואה ןעמל
 .תידוהיה תימואלה הימונוטואה

 ,ויבא לע תוחישל דימת טעמכ תוליבומ ויה תדה לע תוחישה

 לע רהרהמו ההות היה ןורחאה ומוי דע .םיובנירג עשוהי
 .אוה ותומד בוציע לע תובר עיפשהש ,ויבא לש ותומד

 .בתכ אלו ומא לע ויתונורכיז בותכל ןנוכתה ,םינשה לכ ךשמב

 ,וז ותפיאש תא ףוסבל הלטיבו התחד תפטוש תיאנותע הדובע

 ידמ היה תוחישב םלוא .תורחא תויתורפס תוינכת הברה ומכ

 סחיב העירכהו הטילחהש ,איה ומא .ויתונורכיזל רזוח םעפ

 םויב ,דימו ,5--4 ןבכ ותויהב ,רדחל ותוא רסמ ויבא .וכוניחל

 לובסל הלכי אל ומא .יברה ידימ תוכמ גפס ודומילל ןושאר

 דע ,םייטרפ םירומ לצא דמל זאמ .רדחהמ ותוא האיצוהו תאז

 ,ונורכיזמ החמינ אל ומא תומ ןורכיז .תיסורה הסינמיגל סנכנש

 ויה םינורחאה הירבדו ויתועורזב התוא קיזחה אוהשכ רכז אוה



 1927 ,לזבב ינויצה סרגנוקב השענ םולצה .גרבמולב ףסוי ,ץיבורזייל .א .י ,בונילק .י ,בונילק .ר 'בג ,קינלרוק .א ר"ד ,(ל"ומה) ןהכ דוד ,םיוב

 . לאמשל ןימימ ,דרגורטפב "טאלבגאט רעדארגארטעפ" לש תכרעמה ירבח

 -נירג 'בג ,(ךרוע) םיובנירג קחצי ,סוקצורב סוילוי ר"'ד ,ןאמסורג .מ %

7 7 

 ב 4 0

2 

0 

7
 

 .חילצה םנמואו השענ חותינה .רתויב םישולק ויה החלצהה דובכ ןעמל ותמחלמ לע ,תידוהי הימונוטוא לש תיקוח תרגסמל

 המרחוהש ,תידוהיה הצעומה דוסיו ןילופל ובוש לע רפיס אוה

 ייוכיס יכ ףא ,ןכתסהל ןכומ היה אוה .רצק ןמז ךות ,הייארה התויה תא עונמל וסינ רשא ,'ןויצ-ילעופ"ו "דנוב" לאמשה י"ע

 -- התיה תירקיעה היעבה .חותינב ךרוצ היהש ררבתה .הייארב
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 1931 ,השראו ,ותחפשמ גוחב םיובנירג קחצי

 הלזג איהו ,תוריהמב ולש הנקיזה תלחמ המדקתה םייתניב ךא

 ?רמל ענכיי םיובנירג קחציכ שיא אל םלוא .ויניע רוא תא ונממ

 -חאה ומוי דע ראשינ ךכו ,וייח ימי לכ היה ףרוע-השק .ותלחמ

 קבאנ היה דציכ ,דובכה תארי ררועמ ,ביהרמ הארמ הז היה .ןור

 לעו םינותיעה תאירק לע רתוומ היה אל הליחת .ונורוויעב

 תורוש לע תונלבסב רבוע היה תלדגמ תיכוכז תרזעב .הביתכה

 ,תועידיה תיצמתבו תורתוכב קפתסמ היה רתוי רחואמ ,ןותיעה

 אל שיאש ,ךכ לע רמרמתמ היה .תולודג תויתואב וספדוהש

 -ינב תובבר שי ירה יכ ,תולודג תויתואב ןותיע סיפדהל בשח

 היה ,ןיטולחל תירשפא יתלב התשענ האירקהשכ .ובצמב םדא

 יתייה .ותיירפסבו "ותיב קשמב" םיקוסיע ףלא אוצמל הסנמ

 -וע םירבח םע חחושלו ותיב ינפל ,חונ אסיכב ,תבשל ול עיצמ

 אל הלטבה הבישיה םלוא .וילא ושגינ םהמ םיברש ,םיבשו םירב

 חקול ,םירפסה ןורא דיל תועש דמוע היה .וחור יפל התיה

 עדוי ימו .אורקל תלוכי ילב ,וב ףדפדמ ,דיב רפס ירחא רפס

 .רפס לכ םע ,ובלב םיררועתמ ויה תונורכיזו תויצאיצוסא הזיא

 ,םינמיס יפל ,ודיב חקול היהש ,רפס לכ ריכמ היה דחוימ שוחב

 הלודג החמישב חחושל הברמ היה .םתעדל יתחלצה אל םלועלש

 םירמ יבתכמ תא ונויכראמ איצומ היה ,סנכנש םדא לכ םע

 -יבתכ ונחלוש לע חינמ היה םימעפל .םינש 50 ינפלמ ותייער

 28 לאומש ןגב םיובנירג קחצי

 עקושו ,תונורכיזה לש ,ורבע לש דקפמ ךרוע וליאכ ,םיבר די

 .םהילע רבד יל רפסמ היה אל םלועל .םהב

 ותוא וקיסעה ,וייחב רתויב תושקה קפס ילב ,ולא םייתנשב

 גרהנש ,רזעילא ונב יפלכ ותבוח -- דחאה .םיאשונ ינש רקיעב

 רשא וז הבוח .לחר תמר דיל ,1948 יאמב ,רורחישה תמחלמב

 ולעוהש ,תומשאמ ונב רוהיט :התיה םינשה לכ וילע הדיבכה

 ינש םנמוא .ץיבשואב הדמשהה הנחמב ותבישי תפוקתמ ודגנ

 והוכיז ,יתפרצ ןיד-תיבו דלאונכובב םמצע םיריסאה לש ןידדיתב

 איצוהלו ונב רכז תא רהטל ,ותבוחל האר אוה ךא ,המשא לכמ

 הירוטסיהב) הירוטסיהו תורפס לע םיאשונב ויתודובעמ רפס

 וירבח יפמ ,ותוגהנתה לע תויודעה תא םג ןכו (תינלופו תידוהי

 -תיבל םג ושגוה םקלחבשו ,בר למעב רבצש תויודע ,הנחמב

 היה ,גרהנ רזעילא אלמליאש ,ענכושמ היה אוה .יתפרצה ןידה

 טסינומוק היה ונבש ,הדבועה .ינויצל השענו לארשיב ראשנ

 הקלחמב אקווד אלו ,הגלפמה לש תיללכה תרגסמב ליעפ

 ,חותפ עצפ וב הריאשה ,תפרצבו ןילופב תידוהיה תיטסינומוקה

 -ריהל בר יאנפ ול היהשכ ,ותומל ךומס רקיעבו ,וימי ףוס דע

 .וייחב הנושארה םעפב ,םירוה

 רבדה .לארשיב ותומשגתהו ,ינויצה לעפמה היה ינשה אשונה
 תובהלתהב םכסמו רזוח היה אוה .םימיה תשש תמחלמ ירחא היה

 םיילכלכה םיעצבמה תאו ל"הצ לש םייאבצה םיעצבמה תא הבר

 הפירח תרוקיב םג ול התיה ןמזב וב .לארשיב חותיפה ילעפמו

 אל ,תאזה תרוקיבה םלוא .תילארשיה הרבחב השענה לע

 םולח לש המשגההו תומדקתהה תנומת תא ביעהל הלוכי התיה

 ומוכיס ןיבל ,העונתה לש המוכיס ןיב תאלפומ תוהז התיה .ומע

 רכוז .הוואג תאז התיה אלו .תוומה ףס לע ,וייח לש ישיאה

 לש השקב ,וייחל הנורחאה הנשב וילא העיגה רשאכ ,ינא

 הכאלמה תא יתישע .הרצק היפרגויב תביתכ רבדב ,דסומ הזיא

 תומש ,תולועפה ,םידיקפתה לכ תא יתטריפ .ינורכז בטימכ ורובע

 וז הריקס יתארק .םינש 70 ךשמב בתכש םירפס ,ךרעש םינותיעה

 יתלעפש ,יתעדי אל" : רמא יתרמגשכו ,תוכירדב בישקה ,וינזואב

 ךות ,טושפ .ודצמ העובצ תועינצ תאז התיה אל "!תובר הכ

 עומשל תורשפאה ,הנושארה םעפה וז ,ול התיה ,וייח תלומה

 יונישע ונחנא"ה רבג זא םג םלוא .וייח ילעפמ לע הצממ םוכיס

 המואה לעפמ לע התיה תירקיעה ותוואגו "יתישע ינא" לע
 .הז לעפמב וקלח לע אלו

 ,םיפתתשמ תבר הביסמב ,חתפינ וייחב םיעשתה תדלוהה םוי

 קחצי היה הביסמה ינפל םיבר םימי .ביבא-לתב בולוקוס-תיבב

 ףאו ,לכ ןיעל הלגתת ותושגרתהש ששח ,דאמ שגרנ םיובנירג

 המכ ,דעומ דועב ,אופיא יל ביתכה .ונורכיז לע רתויב ךמס אל

 ,םיפסאנה ינפב םתוא אורקל ינשקיבו הדות-ירבד לש םיטפשמ

 הלשממה-שאר םע דחי ,וינינו וידכנ ,ותוא ומליצש הדבועה
 .ילמס ךרעל ויניעב התיה ,ריאמ הדלוג

 םויס רחאל ,ומויב םוי ידמ .וייחל הנורחאה הנשה העיגה

 היהו ,לאומש-ןג רצחב םירויסל אצוי היה ,ותיב קשמב וירודיס

 .ריעצ שיא ומכ ,קשמב ויניע וארש המ לכמ בהלתמו הנהנ

 םימעפל ,לפונ היה םימעפל .םויל םוימ השק השענ רבדה םלוא

 .רתויו רתוי השק וילע התשענ הכילהה םצע .ךרדב העות היה

 רפסאש ינממ שרוד היה ,ץוביקב שחרתמל רתוי רע השענ אוה

 ,םילוכש םירוה םחנלו תכלל ותבוחמ האר םגו תושדחה לכ לע ול
 .הלעתה דיל לפנ םנבש

 ןיב תויחל ,א"'תל רובעל הצר אוה .םייחה רוא הבכ טאל טאל
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 םלוא ,רבדה רשפאתה םיבר םיצמאמ רחאל .םש ווינינו וידכנ

 .דבלב םימי עובש ךשמב ,ויאצאצ ןיב םייחה ןמ הנהנ אוה

 לאומש-ןגב רבקינ אוה .תוומה והגישה ,1970 רבמטפסל 7-ב

 .ותאווצל םאתהב ,םירמ ותיער דיל

 ,םינש 11-מ הלעמל בשי וב תיב ,ןורחאה ותיב היה לאומש-ןג

 -- וייח ימי לכ היה דנו ענ .החונמ עדי ,וייחב הנושארל ,ובו

 .ביבא- לתו םילשורי ,סיראפ ,השראו ,דרגורטפ ,השראו ,קצולפ

 המישנב שח אוה התוא .תוביצי תשוחת ריכה לאומש-ןגב קר

 .הצרעהו הבהאב שח ,וביבס םיקקושה םייצוביקה םייחה לש

 ונחלוש לע עיפומ היה ,גח ברעב וא ,ישש םויב ,עובש עובש

 .לאומש-ןג לש יונה-תוניג יחרפמ -- םיחרפ רז

 ,907ה ותדלוה םוי תגיגחב ,לוק השמ רשהו ריאמ הדלוג הלשממה שאר םע םיובנירג קחצי

 1969 ,ביבא-לת ,בולוקוס תיבב
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 ,(דרגנינל) דרגורטפב התיה םיובנירג .י םע הנושארה יתשיגפ
 'ןויצ יריעצ'" לש היינשה הדיעווב ,1917 ראורבפ תכפהמ ירחא

 31--24) היסור ינויצ לש תיעיבשה הדיעוובו (יאמב 24--18)
 בלסונירטקיימ םיריצה דחאכ ןהיתשב יתפתתשה .(יאמב

 םיבושחהמ ,ינויצה זכרמה ירבחמ דחאכ אוהו ,(קסבורטפורפינד)
 ראות-הפי שיאהו ,ורואו וחוכ אולמב ,הלעמו ומכשמ ,םהבש

 -חתשה אלו יתספתנ ,ומסקל יתספתנ ןושאר טבממ .םסק-ריתעו
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 ,םיובנירג לש ותמזויב אלא ןודנ אל .הקמועו הנבומ אולמב

 םינותיעה יכרוע םע ויתושיגפב ,1906 תנש תישארמ לחה

 היאקסיירביי ,"קלאפ עשידיא סאד" ,"טיווסזאר") םיינויצה

 -ואו גרוברטפ ,הנליווב ומייקתהש ,("יקסבודי'ז סולג" ,"לסימ

 ."סרופניסלה תינכת" הקצונו הבצוע הלא תושיגפב .הסיד

 הינפל ךלה המשו לזבל ךשמה ןיעמ השמיש סרופגניסלה

 התאו ,ולוכ ידוהיה םלועה יבחרבו תינויצה העונתה תורושב

 .וירבחו םיובנירג קחצי לש ומש --

 ברה ,יבא ירופיסמ אלא ,תאז לכ יתעדי אלו יתייה רענ

 -נירג תא יתיאר רשאכ .האירקה ךותמ רתוי רחואמו ,ינויצה

 -ולחו יתונוזח ירוביגמ דחאכ ,םינפ לא םינפ דרגורטפב םיוב

 תוריחבה-תכרעמב ותוגיהנמ-ותרובג תוברל ,ויתיאר יתומ

 "ס.פ.פ" םע תירב תרכ תע ,1912 תנשב ,"המוד"ל תירוטסיהה

 תאז "הדיגב" לע וביגה םינלופה .(תינלופה .צוסה הגלפמה)
 -- .ןאלופ יבחרב םידוהיה לע יתרבחו ילכלכ םרח םתזרכהב

 יתעגהו לובגה תא יתרבע 1921 תנשבו ,םינש 4 ורבע

 לצא ןושארה ירוקיבב .יתגלפמ לש זכרמה בשומ -- השראוול

 ,לודגה תסנכה-תיב לומ ,הקצמולט בוחרב ,םיובנירג קחצי

 םיתיעל ולצא רקבמ יתייה זאמו הבר תודידיב ינלביק אוה
 -- .וילא יתבריק הלדג רוקיבל רוקיבמו ,תובורק

 2006 םיובנירג קחצי לע

 המייתסנ רבכ .1918 תנש יהלשב ןילופל היסורמ רזח םיובנירג

 יקסדוסליפ .הינמרגב הכפהמה הצרפו הנושארה םלועה תמחלמ

 ןילופ תונגראתה לש ץרמנ ךילהת ליחתה .ןילופל רזחוה

 "ותולגיימ םיובנירג עיגה םימיה םתואב .תיתכלממ תואמצעל

 אוה עבטה ךרדב .התונויצו ןילופ תודהי --ותבצחמ רוכל

 תונש .וייחב ץרפהודרעסה תפוקת החתפנ .השארב דמעוה

 למתסהו ףקתשה הב ,דסחב-גיהנמכ ותומד בוציעו ותילע

 .וניתורודב הלוגב תידוהיה הירוטסיהה לש יתדגאה-יגרטה קרפה

 תוימואלהו תוישיאה תויוכזל לודגה קבאמה ליחתה ותגהנהב

 רבעמ קחרה קחרה תוכלשה ול ויהש קבאמ ,ןילופב םידוהיה לש

 אל אוה ונויגה תולילצב יכ ,ןייצל יוארה ןמ .ןילופ תולובגל

 ,אוה ןילופ תודהי לש הקבאמ" : רמא הכו ,תוילשא ומצעל רצי

 חצנל םייוכיס הל ןיאש ,הגיסנ-תמחלמ ,רבד לש ותימאל

 השלש תב ,ןילופ-תודהיל תתל אלש ,אוה ירקיעה הדיקפתשו

 ."תינלופה תוימשיטנאה חוכמ סמרמל תויהל ,םינוילמה יצחו

 ול ויה וליאכ להינ אוה םידוהיה תויוכזלל קבאמה תא ךא

 שארכ ןמזוה רשאכ .ימצע ןוחטיבו תופיקתב ,ןוחצינל םייוכיס

 ,"תיבה- לעב'" ידי לע ,1918 רבמבונב 11 םויב ,תינויצ תחלשמ

 -סהה" :ותיילמפו ןימזמה ינזאב ריהצה אוה ,יקסדוסליפ ףזוי

 םעה לש תימלועה היעבה ןורתפ תא האור תינויצה תורדת

 השראו תליהקב תוריחב םוי
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 לארשי-ץרא ותדלומב ידוהיה םעל הנידמ תמקהב ידוהיה
 ,םהינומהב םייח םה ןהב ,תוצראב םידוהיה לש םייח ןוגריאבו
 הז ןוטלש .ימואל ימצע ןוטלש לש תודוסי לע ,ןילופ ומכ

 לע ורחביי ןהיתולהנהש ,תוימוקמה תוידוהיה תוליהקה לע ססובי

 לש םידחוימה םהיכרצ קופיסב ולפטיו ,תיטרקומד הקוח יפ

 תיצרא הדיעוול תוריחב םייקל שי .ימואל טועימכ ,םידוהיה

 ידוהי לש הקוחה תעצה לע טילחת הדיעווה .ןילופ ידוהי לש

 -צעה-תררחושמה ןילופ לש תננוכמה הפיסאל אבותש ,ןילופ

 -נירג לוק הז .'תכמסומה התוגיצנב רחבת םג הדיעווה ; תיאמ
 עיבה' --ותעשב םסרפתנ --וז תונמדזהב" .ונונגס הזו םיוב

 תורדתסהה לש תצרמנה התאחמ תא ,חור-תרעסב ,םיובנירג
 םצעב ,םידוהי לע םינלופ לש םימדה-תויולפנתה לע תינויצה

 רוביצה תא ריהזהו ,השדחה ןילופ תמוקת לש התגיגח ימי

 הנידמל חומצל תולולעה תורומחה תונכסה ינפב וירחבנו ינלופה
 ."תוימשיטנאה לש הלא םייארפ םייוליגמ ,תררחושמה

 ולוכ אלא ,תוריהי לש ץמש וב ןיאש ,האג ידוהי היה אוה

 "ץמוא ףיסוי םיידי רהטו" בל-ץמואו חור-זועו דובכ רמוא
 םערל ןנובתמה ,היראה דמוע" :קילאיב יפל וא ,(זי"י בויא)

 למיס אוה ותוהמ לכב .(רבדמ-יתמ) "אגו וולש -- אוהו ,ותרובג

 רמא -- 'תולג" .הב רשא הלילשה לכ םוש לע תולגה תלילש תא

 -גתסה ,רוזיפו דוריפ ,תדלומה ןמ שוריג הישוריפ" -- םיובנירג

 םדאהו .תולטבתהו םוצמיצ לש ךילהתב ,תורז םייח-תורוצל תול

 תרבוג ותולפשו ,ותלעמב דרויו ךלוה םדאבש ידוהיהו ידוהיבש

 -בט לגרה ול םישענ ויתורייעו ויתואטיגב םייחהש דע ,תכלוהו

 אלש ,ויכרצ ולדגי אלש ,רמשמה לע דומעל אלא וילע ןיאו ,יע

 ןיינבה רערעתי אמש -- תוריחל ,בחרמל ההימכה וב רבגתת

 תחא ץראו !תולגה יהוז .תומצמוצמה וייח-תורוצ םג וסרהייו
 םיאג תונורכז ונתמשנ לע םיטלתשמו םילוע הב ,םלועב הנשי

 קמע לכ ,העבגו לת ,ןבא לכ ,לעשו דעצ לכ לע םיננערמו

 .'דיתעה לע םיאג תומולחו רבעה לע םיאג תונורכז -- ,איגו

 לילצ םהל היה ,םיובנירג לש ויפמ םיאצוי ויהשכ ,םירבדהו

 -תוישיא תויוכז לעב חרזא לש לילצ ,חוטבו ףיקת ,האג ,דחוימ

 רחמו השובכ הדוע איהש ,ותדלומב ,תוישונא-ללכו תוימואל

 .רתאו רתא לכבו ,הילעבל בושתו תררחושמ היהת

 ןהילע ,םישרוד תויוכז .דסחב אלו ןידב ,תועיגמ הלא תויוכז

 תונלדתש ילב ,בל-ץמואו חור-זועבו הפוקז המוקב םימחלנ

 ,ידוהיה קבאמה ריבא ליבוהו ךלה הבו ,ךרדה תאז -- תונסייפו
 .םיובנירג קחצי

 ךלוה בצקב ,וירוענ רחשמ ,ןונשה וטע חוכב קבאנ אוה --

 ןתנ אוה ,תוינכתו תונויער ,תועדו תופיאש שודג .רבוגו

 ,ךרועכו יאנותעכ ,תובר תומב וינפל חתפ רשא ,וטעב ןקרופ םהל

 ,"םויה" ,"ןמזה'' ,"הריפצה") תיסורו תינלופ ,שידיי ,תירבעב

 ה'צי'ז" ,יייקסבודי'ז סולג" ,"קלאפ עשידיי סאד" ,'טנייה"

 -ועובש תוברל ,("ןזי'ז איאקסיירבי" ,"טיווסזאר" ,"הקסבודי'ז

 ,תורבוחהו םירפסה תמישר הכוראו .המודכו םיצבק ,םינוחרי ,םינ

 ,"רודה ינפ" ,"התוחתפתהב תינויצה העונתה") םסריפ רשא

 ,רפוסכ ותעפשה -- (.דועו ,"ןילופ ידוהי תומחלמ" ,'ןחבמב רוד"
 .המוצע התיה ךרועו יאנותע

 םינוניג ול ויה אל .דסחב םאונכ ,ונושל חוכב םחלנ אוה --
 םיבר גהנמכ ,יארה לומ וימואנ תא ןנשמ היה אל אוה .םאונ לש

 תא ארוק היה אל ףאו .ורודב םימסרופמה םיינויצה םימאונה ןמ

 הכלהב ומצעל קרפ ןימכ היה םואנ לכ ךא .בתכה ןמ וימואנ
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 ,המודו -- .םתוא םיננשמו וימואנ תא םידמול ויה ;השעמבו
 וררוגתה םידוהיש ,ןילופב תורייעהו םירעה 800-מ הלעמל ןיב

 היה ולש רוקיב לכ .ןהב םאנו רקיב אלש טעמ קר ויה ,ןהב
 .דחאכ וידגנתמו וידיסחל תובישח לעב ,ירוביצ עוריא םושמ וב

 םיחוכיווהו םישוריפה ויה םיברו ואוב תארקל הנוכתה התיה הבר

 ויה ,ותעפוה םצעמ ,םואנ לכבש אלפ ןיא--.ותאצ רחא
 .עונכשה לש לזרבה"חוכו ,םדאה ןואג ,תמאהו הנומאה םינרוק

 ונימאה םה -- ,םהינומה ינומהב ןילופ-ידוהי וירחא וכלה ןכ לע
 .ובו ול

 אל ונושלו וטע .היישעה םצע חוכב ויתומחלמ להינ אוה

 םינומהה לש םנוגריאב היה וחוכ רקיע .הל רזע-ירישכמ אלא ויה

 הלועפל תורגסמ הנוב היה אוה .םהלש םייחה-יקבאמב םתלעפהו

 לוע אולמב אשונ ,םשארב דמועו -- תודסומ םיקמ ,קבאמו

 תוירחאב םג ,השעמ רחאל ,ומצע ףתשמו ,םהישעמל תוירחאה

 בטימ יפל ,רוביצה תבוט רשאכ ,םירחא לש םילשוכ םישעמל

 .ונממ תאז השרד ,ורשויו וטופיש

 לש ןיפנאה-תבר ותלועפ התשענ םיירקיע םיחטש השולשב
 תינידמה תיזחהו ידוהיה בושייה ,תינויצה העונתה : םיובנירג .י
 .תיללכה

 דוחייבו םעה-ינומה ,העונתה-יבחרמ ,ןכא .תינויצה העונתה

 וירוענמש ,םה ,םילעופה-תוגלפמו םילעופה וכותבו ,"ךמע"

 רמוא -- "העונת לש תיפוסה התרטמ" .ונוזחו ובל תא וכשמ

 המלשה ותרוצב לאידיאה לש ותמשגה אלא הניא" -- םיובנירג

 םייחה-תורוצ -- לאידיאל תישממה הרוצה תא עובקל .הרוהטהו
 .תורדתסהה לש ,הגלפמה לש הניינע הז ירה ,ללכהו דיחיה לש

 לש ותייחת איה ירה תינויצה העונתה לש תיפוסה התרטמ

 תויהל בושת ויתובא ץראש ,ילמרונ םעל היהיש ,ידוהיה םעה

 1963 ,ביבא-לת ,"ריעצה רמושה" לש לבויה תגיגחב םיובנירג קחצי
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 -ומהה תפשל הייהתו בושת תימואלה ונושלש ,ותדלומ-וצרא
 הרבחל תואיו שורדכ ,תוריח ךרד הנייהת וייח תורוצש ,םינ
 הז לאידיא ןיאו ינויצה לאידיאה והז .תישפחו הניקת תידוהי

 םאו םנוצרל םא --הלוגב םידוהי לש םייחה םצע תא לטבמ

 הכרדמ :דועו .הלוגב הווהה-תדובע תייעב -- ןאכמ .םסנואל
 -יצוס לאידיא המיע הוולתמש ,תימואל רורחיש-תעונת לכ לש

 לבוסה ,םעה .םיילאיצוסה םייחה יאנת רופישו ןוקית -- ילא

 תוללוכ ותמחלמו ותפיאש ירה ,הלואגל ףאושו ימואל דובעשמ
 אשונהו .דחאכ ילאיצוסה רורחישהו ימואלה רורחישה תא

 ,םידבועה ןומה --אוה הז ללוכ לאידיא לש רתויב בושחה
 .יתרבח-ילכלכה ןיבו ימואלה ולבס ןיב לידבהל ןיאו טעמכש

 םינוגה םה םה ,תולגה תויונערופמ םילבוסה ,םידבועה ינומה

 םהש ןידבו .ולוכ םעה ןעמלו םמצע ןעמל םישדחה םייחה תא

 לאידיאה תא םג ימואלה רורחישה לש לאידיאה לא םיפרצמ
 -- ."תילאיצוס הלואג לש

 -שגהו .לאידיאה הזו העונתה איה ,םיובנירג לש ומעטל ,תאז
 .היישעה-ילכ ,ןונגנמה ,הגלפמה לש םניינע אלא הניא ותמ

 ,ודועמ םיובנירג דמצנ ,ןילופב התורדתסהל ,תאז העונתל
 םלועה-תמחלמ ימיב ,היסורל ותאצב ,תינמז דרפנ אוה ןהמו

 הרורחיש רחא .םינמרגה י''ע ןילופ לש השוביכ םע ,הנושארה
 אוה .ול הכיחש הגהנהה סכ לע בשיו רזח אוה ןילופ לש

 -ריאכ ,המצע יכרוצל לכ םדוק תינויצה תורדתסהה תא גיהנה
 ,םישדחב םינשוימ םישיא ףילחה אוה יטרקומד חרואב .ןוג

 ךפה ותגהנהבו .וקבאמ יכרדו ויתונויערל וירבחו וידימלת

 אוהו ,הלעמב ןושאר ינידמ-יתרבח םרוגל ינויצה ןוגריאה

 ןילופ ידוהי לש ללוכה ןוגריאה ןעמל ףונמבכ וב עייתסה

 .םהיתויוכז לע ינידמה קבאמלו

 תיבב וליפאו ,ויתולועפב תורצו םיישק הברה ול ויה ,ןכא

 תינויצה תורדתסהה הרבוח דחא רועמ אל .המינפ ינויצה
 -נירגל היה לק אל .םינושמו םינוש םיפוגו תועד הב וצצורתהו

 .ףתושמ הנכמל םלוכ תא איבהל ,םירשיה םיווקה שיא ,םיוב

 ויהו ולש הטירוטואה ,םירקמה בורב התסיכ לכה לע ךא

 ,"ותיב"ל ץוחמ ובצמ היה ,הזמ השק ךורע ןיאל --- .ול םינענ
 םילודג תוחוכ ,ודגנו ולומ ודמע םש .בחרה ידוהיה בוחרב

 -יטנאה ,םיללובתמה ויה .םהילע הלח אל ותורמש ,םינגרואמו

 לודג םחוכ היה אל ץרא םושב רשא ,םיימואל-יטנאו םינויצ

 בורב ,"הפיכ" ילב וא םע ,םש ולשמ םהו ,ןילופב היה רשאכ

 וטלש םג םה .ןהבש תובושחו תולודגב דוחייב ,תוליהקה

 תורפסב ,םיפסכבו היישעתב ןכו ,םינלופה םע םיסחיה תכרעמב
 -זמה" ישנא איצוהל) םייתדה ויה .'וכו (תינלופב) תונותיעבו
 המוד היה אל םחוכ .ןילופד אתרק-ירוטנ תדע ןיעמ ("יחר
 הינמרגב אלו שטאקנומ לש הירגנוהב אל וליפאו ץרא םושב ול

 םשארבש ,םידיסח לש המצעמ תאז התיה .טרופקנארפ לש

 "םיטסיקלופ" ויה .רוא-ידרומ ,םיאנק םיאבגו םיר"ומדא ודמע

 אלל ,חירו םעטו המרגורפ אלל הגלפמ -- ("ייטראפ-סקלאפ")

 ,םינמרגה ןוטלש ימיב ,תושמשה ןיב תעשב רשא ,רחמו לומתא
 ,םיטדנמ רתויב 1916 תנשב וכזו תוריחב םשל ונגראתה
 ררחתסה .םינויצה ולביק רשאמ ,השראו תייריע תצעומל
 בוחרב הגהנה לש דיקפתב תוכזל וסינו םנובאת לדגו םשאר

 םיטדנמ ולביק םה םגש ,"םייתגלפמ יתלב" םג ויה .ידוהיה

 -קיק םהמ ,םינוש םידוגיא דועו הלא .הנחמב אבנתהל וליחתהו
 היה ךירצש ,תידוהיה תוירוביצה לש הבחר תשק וויה ,םייגוי

 200 םיובנירג קחצי לע

 -לרפה קבאמל דוחייב ,ינידמה קבאמל התוא םותרלו הנגראל

 ומצע האר אל ודועמש ,רידאה "דנוב'ה דוע היה --- .ירטנמ
 דמעמב -- דיחי גיצנ ,ןכש דדבל אוה ,לארשי-ללכל ףתוש
 ."לאמש"צ"עופ" םג וירחא וררגנו .םעבו

 (1918 רבמבונ) המחלמה רמגב ורצונש םיאנתב ,הז "בוחר"
 הנידמב ןוטלשה לע קבאמה חכונ ,ןילופ לש התואמצע תזרכהו

 ונגראל חרכה היה ,םימורגופו תוימשיטנא תויוצרפתה רואלו
 ול תתלו תווצמ וילע דימעהל" ,הפקתהו-הנגה-חוכל ודכללו
 ."תומייק תועבטמלו ןוצר תקיציל םיסופד

 התמזוי לטנו תערכמו תיזכרמכ וז המישמ האר םיובנירג
 םעטמ ,סניכ ,השראוול ובוש רחאל ,1918 רבוטקואב --- .ומצעל

 תוצעייתהל םיירוביצה םיידוהיה םימרוגה תא ,ינויצה זכרמה

 רשא ,עבק-תוכמס תלעב תידוהי תוגיצנ לש התמקה רבדב

 דנובה'' -- .ןילופ ידוהי לש םהיניינעו םהיתויעב לכב לפטת

 (םימיה םתואב היסורב ''דנוב"ה תדמעל דוגינב) וחד וירורגו
 ,םיטסיקלופה ,"הדוגא"ה םג ךא .םיובנירג לש ויתועצה תא
 בגא םהמ ושרפ ,םינוידל וסנכנש ,םירחאו םיללובתמה"תוגלפ

 ןתנו ,םהילע לפנ ינויצ בור לש "הנכסה" דחפ .תילילש הדמע

 -ובתהב קיתווה םחולה ,םיובנירג שיאה ינפמ דחפה םג ויתותוא
 -גנתהה לכ תורמל .םהינימל םיאבגה לכבו םזילאקירלקב ,תולל
 תמקה ןעמל לועפל םהילא םיבורק םיגוחו םינויצה וכישמה תוד
 ןילופב ומייקתנ 1918 רבמצדבו ,(תינמז) תימואל תוגיצנ
 יפלא תואמ .תמדקומה תידוהיה הדיעוול תוריחב תיאסרגנוקה
 ןושארה ןויסנל המוצע תובהלתהב ,תוריחבב ונענ םידוהי
 ץוח יפלכו םינפ יפלכ תכמסומ ,הנוילע תידוהי תוגיצנ םיקהל

 ובזועבו ,םיובנירג לש ןורחאהו ןושארה ןויסנה היה הז .תחאכ

 -- .ולעפלו ונוזחל ץקה אבו קיר ללח ראשנ ,1933-ב ןילופ תא

 תימואלה הצעומה םייקתהל הפיסוה היצרנאה חוכב םנמוא
 הדיעווה'' י"ע הרחבנש ,(טארלאנאיצאנ רעקילייווטייצ) תינמזה
 .ןילופ תודהיל ישאר דסומכ ,"תמדקומה

 לש תננוכמה הפיסאל תוריחבב העיפוה תימואלה הצעומה

 ףלא 400 .1919 תישארב ומייקתנש ,תיאמצעה ןילופ תנידמ
 לש "םדסח'ב רשא הלא ןיבמ ,תיאסרגנוקה ןילופב םידוהי

 הלעמל : תויפלקל וכלה ,הריחב-תוכז םהל הקנעוה תונוטלשה

 הצעומה םעטמ םידמעומה תומישרל םהיתולוק ונתנ ףלא 2507מ

 .םתירב-ילעבו םינויצ ,תימואלה

 ,הפוקת התואב ,םיובנירג לש תינידמה ותלועפב תרתוכה תלוג
 ,םידוהי :םיימואלה םיטועימה שוג לש ותמקה רבד התיה
 ,ןויערה .םיכ'צו םינמרג ,םיאטיל ,םיסורוליב ,םיסור ,םיניארקוא
 וישעמו וחור ירפ םלוכ ויה שוגה לש ותמקה םצעו המזויה
 -ועימה לע םידחואמ תוחוכב ןגהל --ההיה וניינע .םיובנירג לש
 ילויב ,םייסב ומואנב .טלושה ינלופה בורה לש ונוצר דגנ ,םיט
 םיובנירג רמא ,"תנקותמ' תוריחב-תקוח תעצה לע ןוידב ,2
 עימטהלו אכדל ינלופה םעה תונויסנב םחלנו דגנתנ" ...

 -ילבחבו הנידמב םיימואלה םיטועימה רתי לכ תאו ונתוא
 ,םיטועימה רתי ןיבל וניניב ךסכסלו דירפהל וסנת לאו .רפסה
 רתי דגנ םכדיב תרש"ילכ ונתויהל ,םכיניב םיבר תפיאשכ
 : הנידמה ינפב תוחותפ םיכרד יתש" :ףיסוה אוהו ."םיטועימה

 ודגנש הזל המודב ,םיטועימה יוכיד לע המויק ססבלו דימעהל
 !מכדצמ ,הז יוכדו .םושלש-לומת דוע ,םכמצע םתא םתמחל
 ךותב ינסרהו ךשוממ ימואל קבאמ ויתובקעב איבי ,םתא
 םהיתויוכז אולמב הרכה לע ססובמ רטשמ -- וא ; הנידמה
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 תעדל םתא םיבייחו .םיימואלה םיטועימה לכ לש תוקדוצה

 -כואהמ 40% לש םנוצר דגנ טולשל םכל ןתניי אל יכ רוכזלו

 ."תאזה תינויצקאירה תוריחבה-תקוח חוכב אל םג ,הייסול

 תמקהל הלועפב םיובנירג חתפ ,םייסב תאז הקוח הלבקתנשמ

 ,עתרנ היה רחא םדא .רבדה היה לק אלו .ומיקהו -- שוגה

 אל םג .גוסי םיובנירגכ שיא אל ךא ,םינושארה םיישקה חכונ

 ,תדחואמ תימואל תידוהי תיזח -- ןדסה תקיצי ,ירקיעה ןחבמב

 השעמב םיובנירג ךישמה כ"פעא ; תדחואמ-אל ,המוגפ םנמא

 .ותושארב ,םיטועימה לש תדחואמ תיצרא המישר לש הבכרמה

 תודלותב ,דחוימו דיחי ,דחאכ הירוטסיהל סנכנ הז לעפמ

 שוגה םא וליפא ,םהיתויוכז לע םיטועימ-םימע לש תומחלמה

 ,םיככתה תפולא ,חוכה-תרידא הלשממה .םימי ךיראה אל

 .הרטשמו היצרטסינימדא יכרדב תוחצינ תומולהמ וילע התיחנה

 -יארקואה) ,ידוהיה טועימה תוברל ,טועימ לכ ךותב ,םינפב םג

 הגגח היצקאירהו ,שוגה ררופתה (םינושאר וקרעו ורהימ םינ

 ומיקהל תונויסנהו שוגה לש ןויערה םצע ךא .הנוחצנ תא

 .וחילצה

 עימשמ םיובנירג היה ,תוהובג לעמ תוהובג ,תובר תימב לעמ

 סרגנוקב ,עוריא -- העפוה לכ ; הכרעמב קרפ -- םואנ לכ .ולוק

 .ןילופבו היסורב תוינויצה תודיעוובו לעופה-דעווב ,ינויצה

 :ולש היפרגויבב דחוימ ךרע תלעב ,תחא התיה תומבה לכ ןיב

 ,םייסל ריצ םיובנירג היה םינש הרשע-עברא .ינלופה םייסה

 ר"ויכ םאו םירחבנה דחאכ םא ,תופוצר םינש הרשע עבראו

 22 בוטיר .י

 ולוק .העיסה ךותב היציזופואה שארכ וא ,(העיסה) "ולוק"ה

 תוינידמה תא טווינ השעמל אוה .תיבה תא ריעסמו םעור היה

 הנוצקו הרומכו הטכאילש לש תוללותשה ךותב .תידוהיה

 עימשה ,יוכיד תומיזמו האנשו ןוטלש ירוכש ,היצנגליטניאו

 תויראה בוגב לאינדל .קדצו תוכז עבתו החכותו םעז ירבד

 .וניקבאמ תודלותב ,והונימיד

 המ .ץולחה-תעונתו םיובנירג :קרפה תא ריכזהל יוארו

 "ץולח"ה תא בהא אוה ."ץולחה"ל וסחי היה טטורו םח ,קומע

 ןויערה תניחבמ תומלשה לילכ וב האר אוה .שפנ-תבהא

 ותושעל שקבתי רשא ,רבד היה אלו .תונויצב המשגהה-השעמהו

 .הווצמ-רבד השעיי רשאכ ,ונשעי אלו "ץולח"'ה ןעמל

 רהצומ (טסיארבה) ירבע היה אוה .תונוטלשהו םיובנירג

 וננושל איה ,תירבעה ןושלה" :1910-ב דוע רמא ,יבקיעו

 תויהל הל רשפא יא הלוגב .ונדיתע ןושל איהו ,תימואלה

 הלוכ בושת איה לארשי-ץראב ךא ,םינומהה יפב תרבודמ

 תוחוכה לכ רוגחל ךירצו ,ונתמוא לש הדיחיה הנושלכ ,הייהתל

 ,םירז תודוסי הכותב עימטהלו ץראה ייחב הטילשהל ידכ

 תא אל ךא ,םזישידיאה תא ללש אוה --."ץראל םיסנכנה

 דיתע ןיא ילוא קוחר ןובשחב םאש ,ךכ לע דמע אוה .שידיאה

 איה .תורוד ינפ לע ךשמנה הווה ,הל שי הווה ירה ,שידיאל

 ןושלה ,םהיתובשחמ ןושל ,םינומה לש תובשחמהו רובידה ןושל

 ותוקבדו בולוקוס לא וסחי ןאכמ .הריבכ תורפיס הרצונ הב

 .דחאכ ץרפב



 ןינאצ .מ

 גנורעפרעקראפ יד -םיובנירג קחצי

 דיי זשיליופ א ןופ

 רעטשרע רעד ןופ ףוס םעד טייז זיא סאוו ,םיובנירג קחצי

 ןדיי יד ןופ גנודנעלראפ רעד זיב טעמכ ןוא המחלמ-טלעוו

 םעד ןופ גיהנמ רעלאנַאיצאנ רעד ןעוועג ,עפארייא ןיא

 -כעלנעזרעפ א יוו ןענישרעד ץוח יפלכ זיא ,םוטנדיי ןשיליופ

 א טימ דגנתמ רענעכַארפשעגסיוא ןא :סוג ןייא ןופ טייק

 .עיגילער ןופ רענגעק רעטרעטיבראפ א ןוא ףילש ןשיליכשמ

 ןעגנואימאב עלא טכאמעג טָאה םיובנירג קחצי זא ,רימ טנייש
 .טערטרַאפ אזא ןיא ןעז םיא לאז ןעמ

 טרימירג סָאוו רעד טשיג זיא גיהנמ םעניא שטנעמ רעד

 םיגיהנמ עלא ןוא .גנוניישרעד רעכעלרעסיוא רעד ראפ ךיז

 רענייא רעדעי סאוו ,לֶאר א ןופ רעליפשיוש ץוח יפלכ ןענעז

 ןלַאר ערעייז ןטייב רעליפשיוש עתמא .ךיז ראפ טמיטשאב

 לאמ עלא ןליפש םיגיהנמ ; ןליפש ייז סָאוו ,ןטסקעט יד טיול

 ליז רעכלעוו ןיא ,לַאר עבלעז יד ,לֶאר עקיצנייא-ןייא יד

 ןשילארטַאעט ןיא יוו .ץוח יפלכ טליפשעגנייא ךיז ןבָאה

 רעקינייוו ץלא רַאיטקא רעד רעסערג סאוו זא -- ליפשיוש

 -ינייוו ץלא ןעמ טעז ךיוא יוזא ,"טליפש" רע זא ,ןעמ טליפ

 בילוצ .גיהנמ רעד זיא סע רעסערג סאוו ,ןליפש סאד רעק

 -קעסנַאק ןיא ןענישרעד םיובנירג קחצי ךיוא זיא הביס רעד טַא

 זיא רע .טייקנטלאהעגסיוא ןוא טייקכעלטייהנייא רעטנעוו
 .ןעוועג טשינ טייקכעלקריוו רעד ןיא סע

 קחצי רעדנא ןא רַאג ןעוועג זיא טייקכעלקריוו רעד ןיא

 ןייא ןופ טשינ ,ךעלטייהנייא ןעוועג טשינ זיא רע .םיובנירג

 ךיז ןיא ןגַארטעג טייקכעלקריוו רעד ןיא טַאה רע רַאנ ,סוג

 ןשיליופ םעד ןריזירעטקאראכ סאוו ,ןדנאנארעדיוו עלא יד

 "ניה ;ץראה ןכארבעצ א -- לֶאש רעטראה רעד רעטנוא :דיי

 1926 ,םיובנירג קחצי
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 תודגנתמ יד ; הנומא עקידלאוועג א -- תוסרוקיפא רעד רעט

 ןופ ןרעוו וצ טפאכראפ טשינ רעצנאפ רעכעלרעסיוא ןא --
 .תודיסח

 ,טניימ רע ןעוו טלאמעד ןעמ טעז שטנעמ ןכעלקריוו םעד

 ןייז ןיא ראבלטימוא זיא רע ןעוו ;טשינ םיא טעז ןעמ זא

 ןדנובראפ ךימ ןבָאה סָאוו ,רַָאי קילדנעצ ייווצ יד ןיא .תוגהנתה

 ןיא ןטקילייטאב א טימ ראטקאדער א יוו םיובנירג קחצי טימ

 וצ ןטייהנגעלעג עקילייצמוא טאהעג ךיא באה ,גנוטייצ רעד

 ענייז ןריוורעסבָא וצ ןוא טייקראבלטימוא ןייז ןיא םיא ןעז
 .סעיצקאער

 גנוניווו רעד ןיא ךיא באה ןראי רעקיצפופ עטשרע יד ןיא
 ,ביבא-לת ןיא סאג-ףַאגנעזיד רעד ףיוא ,םיובנירג קחצי ןופ

 ,רעכיז ןעוועג ןיב ךיא .ץרפ .ל .י ןופ טערטרַאפ א טקרעמאב

 ןעמיובנירג ןופ זיוה ןיא ץרפ .ל .י ןופ טערטרַאפ רעד זא

 סאוו ,ןעמייה ענעסעזעגנייא ןיא רעדליב ענעי וצ טרעהעג

 ןשטנעמ .םיטאבעלאב יד ןופ טייהניווועג בילוצ ןעגנעה ייז

 ךיוא ןעמ טזַאל -- ןעגנורעדנע ראפ ארומ עבטה ךרדב ןבאה

 םגה ,טנאוו רעד ןופ לייט א ןרעוו סאוו ,רעדליב ןעגנעה

 גנואיצאב רעמיטניא ןא טימ ןדנובראפ טשינ ןענעז רעדליב יד

 -עטש עכעלרעסיוא סמיובנירג קחצי טנעקעג באה ךיא .ייז וצ

 עידעגארט רעשידיי רעד ןופ סקעלפמַאק ןצנאג םעד םוצ גנול

 טרפב ןוא 1945--1939 ןראי-המחלמ יד ןיא עפארייא ןיא
 .םוטנדיי ןשיליופ םעד ןופ עידעגארט רעד ןופ סקעלפמַאק םוצ

 שאיימ ךיז טַאה םיובנירג קחצי זא ,ןסייה טלאזעג טאה'ס

 םעניימעגלא םעד ןגַארטעג טַאה סאוו ,ץלא עגונב ןעוועג

 -שי ןצנאגניא ןראוועג זיא רע ןוא "ןדיי עשיליופ" ףירגאב

 א סאוו ,תולג םעד יפלכ םזיוויטאגענ םעד טימ דייזלאר

 ,תולגה תלילש ןלאטַאט םעד ןִא ,םיא ןַא זא ,טניימ דיי-לארשי
 קידנעטשלופ ןייק ,טסינויצ רעקידנעטשלופ ןייק טשינ רע זיא

 206 ןינאצ .מ

 ךַאג ןעוועג טלַאמעד ןיוש זיא םיובנירג קחצי .רעקידלארשי

 -סינימ-ןרעניא רעטשרע רעד ןייז וצ ןופ ןויסנ ןכעלטאטש ןייז

 -- ץרפ .ל .י ןופ טערטרַאפ רעד זיא .לארשי תנידמ ןופ רעט

 רעשידיי רעד ןיא רעגניזאב-תודיסח ןוא רעקיטנאמַאר םעד

 םעד ןופ זיוה ןיא ןפוד אצוי א -- ןליופ ןיא רוטארעטיל

 ? לארשי ןיא םיובנירג קחצי דגנתמ ןוא ליכשמ

 ,שזאמיא םעד קילדעוו ןייז וצ ןעזעגסיוא סע טאה יוזא

 ןופ טשינראג רעבא .ץוח יפלכ טאהעג טָאה םיובנירג סָאוו

 טָאה םיובנירג קחצי .טייקכעלקריוו רעד ןיא ןעוועג זיא םעד

 טימ קעווא זיא ןוא ביבא-לת ןיא גנוניווו ןייז ןבעגעגפיוא

 םיא ןרָאפעג ןיב ךיא .לאומש-ןג ץוביק ןיא ןבעל יורפ ןייז

 יד טנפעעג באה ךיא ןעוו ןוא םייה רעיינ ןייז ןיא ןכוזאב

 ןקידנציז א ןעמיובנירג ןעזרעד רימ ןגעקטנא ךיא באה -- ריט

 .ל .י ןופ טערטרַאפ רעד -- פאק ןייז רעביא ןוא שיט א ייב

 רעדנא םוש ןייק .ץאלפ ןטסקידוועעזנָא עמאס ןפיוא .ץרפ

 .ל .י ןופ טערטרַאפ רעד רַאנ -- ןעזעג טשינ ךיז טאה דליב

 .ץרפ

 ייב םיובנירג קחצי טאה ןראי רעקיצפופ יד ןיא עקאט

 רעביירש ןשידיי םעד ןופ זיוה ןיא טייהנגעלעג שירארעטיל א

 זא ,טגאזעגסיורא ךיז טאהעג ,ביבא-לת ןיא םיובטסאמ לאוי

 ןבעג וצ סאוו רעמ טשינ ןבאה םכילע םולש ןוא ץרפ .ל יי

 .ןעגנוגנידאב עטרעדנעעג יד ןיא לארשי ןיא רוד םעיינ םעד

 ןעגנאלקפַא עסייה ןפורעגסיורא טלאמעד טאה גנוניימ יד טַא

 סכלעזא סאוו -- יוזא ביוא .טלעוו רעשידיי רעצנאג רעד ןיא

 רעד ןופ רעטכיד םעד ןופ טערטרַאפ םעד טימ ןדנובראפ זיא

 סאוו ,"ןטכישעג עכעלמיטסקלַאפ" ןוא "טייק ענעדלאג יד"

 זיוה ןשיצוביק םעניא ץאלפ ןטסנעעזעגנא ןפיוא טגנעה רע

 ? םיובנירג קחצי ןופ

 םעד םוצ טייקמאזקרעמפיוא ןיימ טקרעמאב טַאה םיובנירג

 ,גרבמָאנ .ד .ה :סקניל ףיוא סטכער ןופ ,ןציז ןטנוא .1903 ,סרעביירש עפורג א טימ םיובנירג קחצי
 ףסוי ר"ד ,רוטקפס .מ ,רודגיבא-ןב ,ןמשירפ .ד :סקניל ףיוא סטכער ןציז ןטימ רעד ןיא ,שא םולש

 .ל .ש :סקניל ףיוא סכער ןופ ;רנזיולק .ל .י רייד ,ץרפ .ל .י ,ןוזנניד בקעי ,ץיבורוה .ד .ח רייד ,אירול

 ץיבובוקי יליוס ,ןיוול ןמפל ,ןזייר םהרבא ,ץש לארשי ,םיובנירג קחצי ,לופיוודויל .א ,ןודרוג
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 ןשיצוביק םעד ןיא םיא טימ עיצאוטיס רעד ןיא טערטרַאפ
 טייקסיורג רעד ןגעוו ןעגנוזעצ ךיז טאה רע ןוא ,זיוה
 ,עשראוו ןיא "רימזה" ןופ געט יד ןיא ךאנ ץרפ .ל .י ןופ
 -סיוא רעד ...ץרפ .ל .י .המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ראפ

 .ל.י .דיי ןשיליופ םעד ןופ לכה-ךס ןקיטסייג ןופ קורד

 -יליופ רעד ןעוועג זיא סע סָאוו ץלא ןעוועג זיא רע ...ץרפ
 סאד ןוא תורוד ןופ ןעמונעג טאה רע .. .ץרפ .ל .י .דיי רעש
 רעביא ןפרַאוועגרעבירא רע טאה ןעמונעג טאה רע סַאוו

 טייק ענעדלאג יד" ןופ תבש רעקיבייא רעד .תורוד עשידיי
 ןטלא ןפיוא טכַאנייב" ןופ קראמ ןטלא ןפיוא טכאנ יד ןוא

 ןשיליופ ןופ טסייג םעד ןופ ןדַאפיטנַא ייווצ יד ןענעז "קראמ
 טפראדעג רימ ןטלַאוו ץרפ .ל .י ןופ גנופיטראפ יד . . . םוטנדיי
 סאד רַאנ טשינ ןעז ףראד רוד רעגנוי רעד ...לארשי ןיא

 ; ןליופ ןיא ןפאשעג ןבָאה ןדיי סֶאוו םעד ןופ עסייוו-ץראווש
 -לישעג טאה רע" .ןסנאוינ יד ןופ טייקכייר יד ןעז ףראד רע

 -טרַאּפ ןפיוא ןזיוועגנא רע טאה -- "!ןסנאוינ עלא טרעד
 ...טער

 -ארפשעגסיוא רעד םיובנירג קחצי רעמ ןעוועג טשינ זיא'ס

 -יבראפ רעד ןוא ףילש ןשיליכשמ םעד טימ דגנתמ רענעכ
 קחצי רעדנַא ןא ןעוועג זיא'ס .עיגילער ןופ רענגעק רענעס

 סאוו ,דיסח רעשיליופ רעסייה א םיובנירג קחצי --  םיובנירג
 רע ןוא .רעג ןופ יצ ,קצַאק ןופ "ןבעל לאז םיא" ןגעוו טדער

 רעדניבראפ רעד זיא סאוו ,קידצ םעד ןיבר םעניא טעז
 ..."למיה ןיא םיא טימ" דרע רעד ףיוא טוידה םעד ןשיווצ

 -- ןיע תיארמל דגנתמ א ןעוועג זיא דגנתמ רענעקורט רעד
 ענעי ןיא ךאנ לֶאר יד טַָא ךיז ףיוא ןגיוצעגפיורא טַאה רע

 ראפ המחלמ-לעב רעד ןליופ ןיא ןעוועג זיא רע ןעוו ןטייצ

 ןופ ןדאטעמ עטרעטלעראפ יד ןגעק ןגעוו עלאנאיצאנ עיינ

 ייז ןגעק ןפמעק וצ ידכ ןוא .תונלדתש רעייז ןוא םינבר יד

 יד .הנומא רעייז ןיא ךיוא ייז ןגעק ןייז טפראדעג רע טאה

 ,יחרזמ ןוא הדוגא יד ,ןליופ ןיא ןעייטראפ עזעיגילער עשידיי

 זיא סאוו ,טלעוו א ןופ סרעייטשראפ יוו ןעזעג רע טאה
 טאה םיובנירג .טרעדנוהראי ןט-19 םעד טימ ןדנווושראפ
 רע זיא .ןדאטעמ עשיטילַאפ עיינ ,ןגעוו עיינ ךיז ראפ ןעזעג

 -המחלמראפ ןיא קיטקארפ רעשיטילָאפ ןייז ןיא ,םיובנירג ,ךאד
 "אס עשיטסינויצ יד ןופ רעלאקידאר טפָא ןעוועג ןליופ ןקיד
 ךיוא טסארטנַאק םעד ןפאש וצ ידכ !ןליופ ןיא ןטסילאיצ

 ןיא טפייטשראפ ךיז רע טאה ,טייקכעלרעסיוא רעד ןיא

 ןיא ראנ .עיגילער וצ טייקשירענגעק ןיא ןוא טייקשידגנתמ
 רעד ןיא טאה רע ןעוו וליפא ,דיסח א ןעוועג רע זיא ךות
 -רעד עשיליכשמ א ןעמוקאב ןרעטלע ענייז ןופ םייה רענייש
 .גנויצ

 א דיי רעשיליופ א ןעוועג ךות ןיא זיא םיובנירג זא ןוא

 טלדנאווראפ ךיז טאה ןיילא רע סאוו ,סַאד ךיוא טזייוואב דיסח

 עשידגנתמ ,רעגנעהנַא טַאה גיהנמ רעשידגנתמ א .ןיבר א ןיא
 ןזאל םיא ייז ןענעק טייהנגעלעג א ייב סאוו ,רעגנעהנַא

 םידיסח טָאה גיהנמ רעשידיסח א רעבַא .ןיילא םענייא ןייטש
 ןיבר רעייז טשינ ןזַאלרַאפ םידיסח .רעגנעהנַא ןייק טשינ ןוא
 ןעוועג זיא סע יוו ,ךיז ןופ ןביירט ייז לאז רע ןעוו וליפא

 רע רעמ סאוו סִאוו ,קצֶאק ןופ עלעדנעמ יבר טימ לאפ רעד
 ייז ןענעז רעמ ץלא ,םידיסח ענייז ןופ ןסאלשעגפַא ךיז טאה
 ןופ .טכעלרעראפ םיא ייז ןבאה רעמ ץלא ,םיא וצ ןראפעג

 28 דיי ןשיליופ א ןופ גנורעפרעקראפ יד -- םיובנירג קחצי

 קחצי זיא ןליופ ןקידהמחלמראפ ןיא םיגיהנמ עשיטסינויצ עלא

 עתמא טאהעג טַאה סאוו ,רעקיצנייא רעד ןעוועג םיובנירג

 ןוא .םידיסח יוו םיא וצ טריפעגפיוא ךיז ןבאה ייז ;םידיסח

 םידיסח ענייז ןופ הטילפה תיראש יד ןענעז גאט ןקיטנייה ןזיב

 א ןופ שינעכעדעג םוצ יוו שינעכעדעג ןייז וצ ןדנובעגוצ
 .ןיבר

 ךיז טַאה סָאוו ,רעד יוו קחרמ ןרעסרעג א ןעמ ףראד יצ

 דימלת ןקילאמא ןייז ןוא םיובנירג קחצי ןשיווצ ןפַאשעג טאהעג
 זיא רעטצעל רעד ןעוו טייצ רעד ןיא הנס"םיובניילק השמ

 רענעי ןיא וליפא ךַאד ? עווקסאמ וצ םינפ ןטימ ןענאטשעג

 ןופ דיסח רענעטלאהאב רעד ןבילבעג הנס השמ זיא טייצ

 דיסח א ןעוועג ךות ןיא זיא הנס ךיוא םוראוו ,ןעמיובנירג

 ןעמ טרעוו דיסח א ;ןיבר ןייז ןסעגראפ טשינ טאה רע ןוא
 .ןריובעג ןעמ טרעוו דיסח א .טשינ

 -אסבא ןופ ןטונימ ןאראפ ןענעז שטנעמ ןדעי ןופ ןבעל ןיא

 ןופ המשנ יד פא ךיז טקעד ןטונימ יד ןיא ןוא תמא ןטול

 ןופ ןטונימ עכלעזא ייווצ ןופ .ןלעטשנַא ןוא רעדנעוועג עלא

 : תודע ןֶא ןעוועג ךיא ןיב םיובנירג קחצי ןופ תמא ןטולָאסבא

 -עג טַאה לארשי ןיא ןייאראפ-רעביירש רעשידיי רעד תעב

 ןייז ןיא םיובנירג טאה גאט-סטרובעג ןקירעי"75 ןייז טרעייפ

 ןשיטילַאפ א ןופ טשינ גנורעטיבראפ טכארבעגסיורא עדער

 ןבאה עכלעוו ,רעגנעהנא ענייז ןיא טשיוטנא זיא סָאוו ,גיהנמ

 ןעוועג זיא סע ראנ ,ןויסנ ןופ געט יד ןיא ןייטש טזַאלעג םיא

 טשינ ןבָאה םידיסח ענייז סאוו ,ןיבר א ןופ גנורעטיבראפ יד

 טלַאמעד עדער ןייז ןיא .הרות ןייז ןופ םיזמר יד ןפירגאב

 ענייז וצ גנורעטיבראפ ןייז טימ ןדנַָאוועג ךיז רע טאה

 לאז ןעד ןעמעוו וצ .לארשי ןיא ןדיי עשיליופ יד וצ -- ןדיי

 ןייז טַאה סאוו ,ןאמ רעד רעטרעוו ענייז טדנעוועג ןבָאה

 רעטייווצ רעד ? םוטנדיי ןשיליופ םעד ראפ ןבעגעגקעווא ןבעל

 הנס השמ ןעוו טלאמעד ןעוועג זיא תמא ןטולַאסבא ןופ לאפ

 ןקשטיטלא םעד ןופ גנורעייפ-ייליבוי א ףיוא ןעמוקעג זיא

 יד ןיא ןוא ביבא-לת ןיא בולוקוס תיב ןיא םיובנירג קחצי

 ,ןטלאהעג טָאה ןעמ סָאוו ןאמ םעד -- ראליבוי םעד ןופ ןגיוא

 סכלעזא זיא סע סָאוו טשינ טסייוו ,טלאק-ןייא זיא רע זא

 טלעטשעג ךיז ןבאה -- ןקורט שידגנתמ זיא ,טנעמיטנעס

 עלא סאוו ,דיסח ןייז זא ,ןעוועג הכוז טאה יבר רעד .ןרערט

 ,יהער תוברתל קעווא' דימת ףיוא זיא רע זא ,ןטלאהעג ןבאה

 עלא ךאנ סאוו ,הנס השמ ךיוא ןוא .ןעמוקעגקירוצ זיא
 א לוו תוגהנתה ןייז טימ ןזיוועגסיורא ךיז רע טאה תונויסנ

 הכוז טלאוו רע יוו טדערעג טאה -- דיסח א דיי רעשיליופ
 .ןיבר ןייז ןופ טכיל סָאד ןעניפעגוצקירוצ ןעוועג

 -נעזרעפ עסיורג ןבעגעגסיורא טַאה םוטנדיי עשיליופ סאד

 םוחנ ,לשמל ,ןעוו ןטייצ ןעוועג ןענעז סע .רעריפ-ןטייקכעל

 ןיא ןדיי רעטנזיוט רעטרעדנוה טרעטסייגאב טַאה וואלאקאס

 ,רעגאז-טרַאוו רעייז  ,גיהנמ רעייז ןעוועג זיא רע .ןליופ

 ןופ רעגנעהנַא ןבראוורעד טשינ ךיז לֶאמנייק טַאה רע רעבא

 תונחמ ןבראוורעד ךיז טאה םיובנירג קחצי .םידיסח פיט םעד

 ןביירש ןייז ןיא טכיירגרעד טשינ טַאה רע שטַאכ ,םידיסח
 .וואלאקאס םוחנ יוו ,ליטס ןוא עיזעניפ ןופ הגרדמ יד ןדער ןוא

 ןיא לייוו ,םידיסח ןופ גיהנמ רעד ןראוועג זיא םיובנירג

 ,םידיסח ןופ גיהנמ ןוא דיסח א ןעוועג ןיילא רע זיא ךות

 ןוא ליטס םענייפ ךרוד טשינ הגרדמ ןייז טכיירגרעד ,יבר א
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 ,הטיש ןייז וצ תוקיבד ךרוד ראנ ,תודמול ךרוד טשינ וליפא

 יז ןעמענעצ םידיסח יד סאוו ,הרות ןייז ןופ םיזמר יד ךרוד

 יד ןענאטשאב זיא ךעלטנגייא סאוו ןיא .עיציאוטניא ךרוד

 גיהנמ רעד ןעוועג זיא רע ןעוו ,םיובנירג קחצי ןופ הרות

 ןשיליופ ןיא ןובירט רעשידיי רעד ןוא םוטנדיי ןשיליופ ןופ

 סע סאוו ,ץלא סאד ןעוועג הרות ןייז זיא ךות ןיא ? םייס

 סמיובנירג ןופ הפוקת רעד ןיא דיי רעשיליופ רעד טכוזעג טַאה

 רעפראש ,לארשי-ץרא יפלכ םזינויצ רעפראש : טפאשרעריפ

 טַאה רע .ןליופ ןיא ןדיי יד ןופ ןטיונ יד יפלכ םזילאקידאר

 -רעפ םעד ןיא דיי ןשיליופ םעד ןופ טימעג סאד ןענאטשראפ

 סאד ןעוו ,תומחלמ-טלעוו עדייב ןשיווצ סיזירק ןטנענאמ

 רעשיטסינויצ ןשיווצ טלגנארעג ךיז טאה םוטנדיי עשיליופ

 רעקיטסייג ןוא רעשימאנאקע רעד ראפ ףמאק ןוא גנוזיילרעד

 .אפוג ןליופ ןיא ץנעטסיזקע

 ןייק טשינ ןוא יבר-גיהנמ א ןעוועג זיא םיובנירג קחצי

 זיא גנורירווענאמ רעשיטילאפ ןופ טסנוק יד .רעקיטילַאּפ

 םעד ןיא .רעכיילג א ןעוועג זיא געוו ןייז .דמערפ ןעוועג םיא

 ןייז .טייקכאווש ןייז ךיוא ןוא טייקראטש ןייז ןגעלעג זיא

 ךַאנ ןוא ראפ ,לארשי-ץרא ןיא עיציזאפ עכעלטפאשלעזעג

 קנאדא ןעמונראפ רע טאה ,הנידמ רעד ןופ גנואייטשטנא רעד

 .םוטנדיי ןשיליופ םעד ןופ טפאשרעריפ ןייז ןופ עיצרעניא רעד

 -עג-טשינ רעד יוו לארשי-ץרא ןייק ןעמוקעג ךאד רע זיא

 ןדיי עשיליופ ןֶאילימ ןבלאה א ןוא יירד יד ןופ ךלמ רעטניורק

 .ןליוו םענעגייא ןייז ןופ טזאלראפ רע טאה ןארט םעד ןוא

 ןרווענאמ ןוא סעגירטניא ראפ טנאלאט טימ רעקיטילַאפ א

 רערעכעה א וצ ןגַאלשרעד יאדווא ךיז טלאוו ,ץאלפ ןייז ףיוא

 -ץרא םעד ןיא עיציזאפ רעכעלטפאשלעזעג רערעטסעפ ןוא

 -דַארג רעד .ןדיי טנזיוט טרעדנוה סקעז א ןופ בושי-לארשי

 טאה םיובנירג קחצי רעכעלרע ןוא רעקיטכירפיוא ,רעקיניל

 רעד ןופ םינקסע עטריקיטילַאפראפ יד ןופ הביבס רעד ןיא

 סַאד רַאנ ןכיירגרעד טנעקעג םילשורי ןיא רוטנעגא רעשידיי

 -רעריפ ןייז ןופ עיצרעניא יד טכעלגעמרעד םיא טאה סע סַאוו

 -עגנַא ןעוועג זיא עיצרעניא יד ןוא .ןליופ ןיא רעירפ טפאש

 ,דימלת ןייז םוראוו ,טפארק רעשילַארַאמ רעדילַאס א טימ ןדאל

 ןיא ןוא לעוטקעלעטניא זיא רע שטאכ ,םיובניילק-הנס השמ

 -תונכוס יד ןופ ךס א ןגיטשעגרעביא טנאלאט ןשיטילאפ
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 לייוו ,ןענאטשעגייב טשינ ןיילא עיצרעניא יד זיא ,רעריפ

 טפַארק רעשילַארַאמ אזא טימ ןדַאלעגנַא ןעוועג טשינ זיא יז

 ןסיוטשעגסיורא רע זיא רעבירעד .ןעמיובנירג ןופ יד יוו

 ןשיווצ ןעוועג ןגעווטסעד ןופ זיא םיובנירג .רעירפ ןרַאוועג

 ןוא ,טאר-הנידמ ןופ דילגטימ ,הנידמ רעד ןופ רעדנירג יד

 .רעטסינימ-ןרעניא ןטשרע םעד ןופ עיציזַאפ יד ןעמונראפ

 -וטיטסנַאק רעד וצ ןלאוו יד ןעמוקעג ןענעז סע ןעוו רעבא

 ןזאלראפ ,םאזנייא ןבילבעג םיובנירג זיא ,תסנכ רעקידנריא

 םעד ראפ .ןטאראפא עכעלטאטש ןוא עשיאייטראפ עלַא ןופ

 ןכעלרעדנואוו םעד ןופ ןיורק יד ןעוועג זיא סאוו ,גיהנמ

 -שרע רעד ןיא ןעוועג טשינ ץאלפ ןייק זיא ,םוטנדיי ןשיליופ

 .הנידמ רעשידיי רענעמוקעגפיוא-יינ רעד ןופ תסנכ רעט

 -- םידיסח התכ ןייז טימ ןבילבעג זיא םיובנירג קחצי

 טייהרעמ רעד ןיא ייז ןענעז לארשי ןיא סאוו ,ןדיי עשיליופ

 .יבר רעד ייז טאה ןדניבראפ רעבַא ,טריצנערעפיד ןעוועג

 טייהרעמ רעד ןיא -- "שיט טעווארפעג" טאה םיובנירג ןעוו

 ןעמוקעג םידיסח יד ןענעז -- וויטאיציניא ןייז ןופ טשינ ןלאפ

 שימיובנירג-שיטילאפ .הרות ןייז ןרעה ןוא ןרעדנווואב םיא

 םיובנירג .ןדנובראפ אד טשינרַאג ייז טַאה לענַאיצֶאזינאגרַא

 םאזנייא שיטילאפ ןבילבעג טייצ רעד ראפ טייוו ,טייוו זיא

 ףוס םוצ זיב ןבילבראפ רע זיא רעמאזנייא ןא ןוא לארשי ןיא

 .געט ענייז ןופ

 טקיטייוועג ןראי עלא יד ןיא םיובנירג טאה בצמ ןייז

 ןיא רעבא ,ךיז ןגעוו טדערעג ןטלעז טאה רע .רעווש רעייז

 טדערעג רע טאה ,טדערעג אי טאה רע ןעוו ןטייהנגעלעג יד

 ,תונכוס רעד ןיא טייקיטעט ןייז ןיא .גנורעטיבראפ ןֶא טשינ

 ןיילא ךיז רע טאה ,ןבעל ןייז ןופ געט עטצעל יד זיב טעמכ

 א ןופ טאטש ןשימיובנירג םעד ןטלאהעגנא ןוא טלמוטראפ

 דגנתמ רענעכַארפשעגסיוא ןא :סוג ןייא ןופ טייקכעלנעזרעפ

 יד ןופ רענגעק רעטרעטיבראפ א ןוא ףילש ןשיליכשמ א טימ

 עכעלרעסיוא עטלא ןייז ןעוועג זיא סאד .ןעייטראפ עזעיגילער

 רעקיצראה א ןטלאהאב ךיז טאה סע רעכלעוו רעטנוא ,לֶאר

 לרוג רעד סאוו ,ןימאמ א דיסח א ,דיי רעשיליופ רעשיפיט

 -טשינ רעטצעל רעד ןייז לאז רע םיא ראפ טמיטשאב טאה

 יד זיב טעמכ םוטנדיי ןשיליופ םעד ןופ ךלמ רעטניורקעג

 .גנודנעלרַאּפ רעד ןופ ןרַאי עטצעל



 יקסדוגיו עשוהי

 םרכנרכ קתצא לע רכד

 רמאמ רבדב םיובנירג .י לש לבויה-רפס ימזוי ילא ונפ אלולא

 םוקמ אצמייש יתיצר ישפנ לכב ; ימצעב תאז השוע יתייה ,וילע

 .הז רפס יפדב ירבדל עונצ

 םיינידמה םייחה לע קרז םיובנירג .יש לצה יתאפב יתפפותסה

 ,יתייה אל ינויצ .המחלמה ץורפ םרטב ןילופ לש םיירוביצהו

 יתייהש אוה ןידה ןמ ירה ,יתגלפמה לאמשל ךייש יתייהש ינפמו

 םיובנירג קחצי .יתייה הזכ אל ,איה אלו ,ול דגנתמ תויהל ךירצ

 לע יתינמנ אל .דובכ הקיפה וידגנתמב םגש תקתרמ תומד וז --

 .רובידה תושר יל ןתניתש יוארו ,םיובנירג לש וידיסח להק

 רתוי-בר ךרע שי ! הקיטילופב דובכה גשומל םוקמ שיה

 םיאנתהו ןמזה לש תוארה-תיוזמ הב ןודנ םא ,תאזה הלאשל

 ימואלה טועימה גיצנכ ,לועפל םיובנירג לש ולרוגב לפנ םהב

 -נירג .תונויערו תודמעמ ידוגינ ךות דרופמו רזופמה ,ידוהיה

 -קראמ םידיסחמ רתוי הברה םיניינעה יכבג ךותל רדח םיוב

 ,תירוטסיה תושי ידוהיה רוביצב האר אוה ; םיקהבומ םייטסיס

 תשבולו הרוצ תטשופה ,תופיצרב העונת לש םייונישב הנותנה

 תא :דובכה ןינע לע רבד דגוי ןאכו .ןמז לכב דימת הרוצ

 הרועמה תיאליטרע הוקת אל החנה הקיטילופה-שיא םיובנירג

 אלו ומייקתה אל םידוהיה .תקולחמ ףודרו תיב אלל הלוג םעב

 הרבחה תוחתפתה לש יללכה םייחה םרזל רבעמ םייקתהל ולכי

 ןוויכמ ,םידוהיה וידגנתמ דצמ דובכל הכז םיובנירג ; היתופילחו

 וקיזחהש היגולואידיאב ,השלוחהו המצעה תורוקמל הנבה הליגש

 לש םייטילופהו םיירוביצה םייחה לש תואיצמה ,ןכא .הב

 ואבש ,תונויערהו תואידיאה לש םינוויכה לכב התיה םידוהיה

 התיה ;דבלב תויטילופה תוגלפמה תוליעפב אל יוליג ידיל

 .הבשחמה ימרזב ,תורפסב ,תונמאב ,עדמב םג הטילש םהל

 חורל ןיבה המכ סופתל לקנ םיובנירג לש ויתונורכז ארקמל

 םיצירעמה ,םיריכמהו םידידיה םתוא לכ :ותעדל םידגנתמה לש

 ואצוהש ויה ,וכרדלו וחורל םיבורקה םעש ,וילע םיקלוחהו

 -תירב לש ןוטלשה-יבר וא רלטיה לש םיניילתה ידיב גורהל

 ,םיחצרנה "ויביוא"ל םיובנירג שחרש דובכה בר המ .תוצעומה

 ,םהב ויח ,םיידוהיה םעה ינומה ךותמ וחמצ םה םג והומכש

 ,םירפכהו םיבושיה המדאה ינפ לעמ וחמנ רשאכ ,דחי ודמשוהו

 תבר הפוקת ,תושפנ ינוילימ -- םכותב השראו ריעהו תורייעה

 .םירפס יפד ךותב חיצנהל תעכ םיפאוש ונאש ,תולילע

 םיובנירג ונלצא עיפוה רשאכ .םוצע תוליעפה בחרמ היה ןאכו

 אל זאמו ,הנש 20 ליגב ריעצ היה 20-ה תאמ לש התישארב

 -יעפב שחר תודיתעו תווקת .תירוביצה הדובעב ותדימע הקספ

 רפוסכ ,םייסה ריצכ ,הגלפמב םינוילעה תודסומה רבחכ -- ותול

 תורותב בויחה תא הלודה ךרוע ,תועד-הגוה ,חוכיוב ףירח --

 היהש תימשרה היגולואידיאה ןמ םיקחורמה תונויערבו הרבחה

 טשפומה רדענ המכ ,ונויגהב היגולואיתה הטעמ המ .הל דומצ

 רמייתה אל םלועמש ,הז םדאב תונתלכש הרסח המ ,ויתוחכוהב

 תויעב לע שפנ-תוכפתשה הטעמ המ ,ןטסילאירטמ תויהל

 ןדוסי וללה תונוכתה לכ -- ,ותעד-ילוקישב תויטמגודו תויטילופ

 השדח הפוקת ףס לע ודמעב ,םיובנירגש הדבועב אלא וניא

 --התומד תריציבו התוחתפתהב קלח לטנ ,אפוריא תורוקב

 חרזאכ-םימילו ,התואמצע הדבאש הנידמ לש חרזאכו ידוהיכ

 .התואמצע םויק תא הדביא בוש הנש 20-כ ירחאש ןילופ לש

 םירבשמ תופודר תויתרבח תועונת לש ןמוציעב האר םיובנירג
 ,1905 לש דרמה ץרפל דע היה אוה ,לפשו תואג ,תוילעו

 וללה תוערואמלש ינפמ ,תאז רוכזל יואר .1917 תוממוקתהלו

 ליעפה ןקסעה לש ותומד תוחתפתה לע המוצע העפשה התיה

 .וחכשנ רבכש ,תורזמתו תופילח הב הרבע תונויצהש ,ןילופב

 רידגהל םרז לכ שקיב ,םינשב תורשע ינפל ,םהה םימיב ,םלוא

 .אובל דיתעל תידוהיה הנידמב ידוהיה םעה תימדת תא

 לש תודהיה שארב דמועה ,גיהנמה ,תועדה-הגוה םיובנירג

 -ורכזב הלגתמ ,וז תודהי לש הבור-בור לש קויד רתיבו ,ןילופ

 תושפנ םכח ,תוקומע רתוח ,םינפלו ינפל רדוח רפוסכ ויתונ

 ויתונורכזב בתוכ רבחמה .חונמ ול ונתי אל ויתודיחו םדא לרוגש

 הירלג וזיא ךא ,וכרדב םהב שגפש ,בורקמ עדיש םישנא לע קר

 לנושאר לע בתוכ םיובנירג .יפוא ילעבו חור ישנא לש ,תאז איה

 לע ,םינקסעו םיגיהנמ לע ,התומד יבצעמו תיוניצה העונתה

 תירבעהו תידוהיה תורפסה ירצוי ,תורודה ירפוסו תועד יגוה

 םירעב עדמ ישנאו םיאפור ,רובצ ישנאו םירחוס לע ,וננמז לש

 לע ,יסורה ןוטלשה תפוקתב השראו לע ,ןילופ לש תורייעבו

 .30-הו 20-ה תונש לש תיאמצעה ןילופ

 לזמהש ,רמאהל ןתינ יטילופו ירובצ ןקסעכ םיובנירג לע

 | ? לזמדרב ,םנמאה .םינפ ול ריאה
 תידוהיה הנידמה ןויער תא ףיטה ותודלי רחשמ רשא ,םדא

 -- ,רודדרודמ םעה תדלומב הנידמה תמוקתל היאר-דע היהו

 ךירצש אוה אוה ,םלוא .ותווקתו ומולח תומשגתהב האר ירה

 ינומה תדמשה -- ,שפנב תודיבאה ןובשח תא תושעל היה

 -נירג .םינשב תורשע ךשמב לעפ םכותבש ,םידוהיה םינומהה

 ירחאלש השראוב רקיב --וילע םידיעמ ויתונורכזו -- םיוב

 םיעודי ויה הכש היתובוחרב ךלהתה אוהו ;1949-ב המחלמה

 ,השראוב היה אוה ? םתוא ריכה םאהו ,םריכהל היה ךירצש ,ול

 יפלא תואמ לש השראו ,ולש השראו תאו התיה םאה ךא

 ,םתויח-עקרק ידומצו םילודג ,וידיגנו םעה יטושפ --- םידוהיה

 םירחוס ,םיסרוקיפאו םינבר ,הרישו עדמ-ישנא לש השראו

 -נוב ,םיטסינומוקו םינויצ ,למעדישנאו םילעופ ,הכאלמ-ילעבו
 . ... םימלוחו םידרומ ,םיללובתמו םייתד ,ןויצ-ילעופו םיאד

 ריכהו עדי םיובנירג -- ,למס ןיעכ אלא התיה אל השראו ,ןכא
 םידוהי ויח םהב בושיה תומוקמ לכ תא ,תורייעהו םירעה לכ תא

 המרב ועיבהש םירתסנהו םייולגה ,םהיתומולחבו םהיתווקתב

 לע םירזופמה ידוהיה בושיה תומוקמב .הקד הממד לוקב וא

 תודלות יליבשב רובעל ול רחב ונוצרמו ומצעב .ןילופ תמדא

 .ןילופב םידוהיה

 ,היה םינש הברהש ,קחצי ,ל"ז יבא לש וירבד אנ ורכזי
 שדוק תדרחב .םיובנירג קחצי לש ותציחמב ,ינויצ ןקסעכ

 1-ב ץיוושוא לש םיזגה-יאתב ותומ תא אצמ אוהו --ומשבו

 .ולא תוטעמ תורוש יתבתכ --- 1943 רבמטפסב



 ןאמידאפ ףסוי ר"ד

 זיראפ ןיא םיובנירג קחצי

 -רעפ עסיורג רעד רעביא ןראוועג ןבירשעג ךס א זיא סע

 ,םיובנירג קחצי ןופ ןטייקָיעפ עשיגיהנמ ןוא טייקכקעלנעז

 .טייקשירעפעש ןוא עיגרענע ,געוו-סנבעל ןכייר ןייז רעביא

 לטיפאק סאד ןקרעמפַא רַאנ לקיטרא ןקיזַאד ןיא ךיא ליוו

 ןעזעג םיא באה ךיא יוו יוזא ,זיראפ ןיא םיובנירג קחצי

 ,הילע ראפ ףמאק ןוא טעברא רעכעלטפאשלעזעג ןייז ןיא

 .לארשי-תנידמ טימ תוצופת יד ןופ תודחא רעד ראפ

 ראפ ךַאנ זיראפ ןיא ןענעגעגאב םיא טימ ךיז ןגעלפ רימ

 םינינע ןיא ןעמוק טגעלפ רע .המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד

 1949 ,זיראפ ןיא םיובנירג קחצי

 -סיוא זדנוא זיא טלַאמעד ןיוש .ץנעגא רעשידיי רעד ןופ
 -ןיצ רעד ןיא גנאגנעקנאדעג ןייז ןענעקאב וצ ןעמוקעג
 דַאטעמ-ספמאק ןייז ןופ רעטקאראכ ןיא ,טעברא רעשיטסינ

 .טייקיטעט רעכעלטפאשלעזעג רעכעלרע ןייז ןופ עיניל יד ןוא

 ןשיליופ ןופ רוגיפ עלארטנעצ א ןעזעג םיא ןיא ןבָאה רימ
 טפנוקוצ רעד ראפ ,םויק ןשידיי ראפ תוירחא טימ ,םוטנדיי
 .קלַאּפ רעודנוא ןופ

 סמיובנירג קחצי ןענעז המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד ךַאנ

 זיא סע .ערעגנעל ןוא ערעטפַא ןעוועג זיראפ ןיא ןכוזאב

 סֶאוו ,ןליופ ןופ הילע רעסיורג רעד ןופ הפוקת יד ןעוועג

 לוו ןעזעג בָאה ךיא ןוא ךיירקנארפ ךרוד ןעגנאגעג זיא

 עלא טימ ןעמעלבַארפ עלא יד טימ טימ טבעל םיובנירג

 רעד טימ ןדנובעג ןעוועג זיא רע .המשנ ןייז ןופ ןרעביפ

 עשידיי טימ טנגעגאב ךיז טָאה ,טעברא רעשיטקארפ רעצנאג

 -יגער רעשיזיוצנארפ רעד ןופ רעטסינימ ןטימ ןוא םיגיהנמ

 ,טניאשזד ןופ ראטקעריד-לארענעג ןטימ ,קאמ לישז ,גנור

 טימ ,ןייטשדלאג ראטערקעס-לארענעג ןטימ ,ץראווש 'ה

 .א .א ןיקיורפע ,ןאמלעק טימ ,ןקניפ טימ ןוא םולבראי קראמ

 ,ןסאמ עסיורג ראפ ןטארעפער טימ ןטַארטעגפיוא זיא רע

 טצנאלפעג ,םעדעפ-סגנודניבראפ עקיטסייג ןפאשעג טאה

 -טיירג-תונברק ןוא טייקיטפאהדנאטש ,םזילאעדיא ןוויטקא
 .טייק

 עשיזיוצנארפ יד ,זיראפ טאהעג ביל טַָאה םיובנירג קחצי

 -סטייהירפ ערעייז ןוא ץנעגילטניא עשיזיוצנארפ יד ,רוטלוק

 רעשידיי רעד טימ ןדנובראפ טַאה רע עכלעוו ,ןלאעדיא

 לאעדיא רעד ןעוועג םיא ייב זיא םעלא רעביא ןוא עיצאוטיס
 .גנוזיילרעד רעלאנָאיצאנ רעשידיי ןופ

 .עיכיטס ןייז ןעוועג זיא סאד -- קלַאפ ןשידיי םעד ןעניד

 טשינ רע טאה ,טייקנדירפוצסבלעז רעכעלניילק ןופ טייוו

 ןצנאגניא זיא רָאנ ,זיראפ ןיא ןטייקכעלמעווקאב ןייק טכוזעג

 עשיליופ "ענייז" ןשיווצ תוחילש רעד ןבעגעגרעביא ןעוועג

 טפארק עשימאניד יד ןעוועג ןענעז ןדיי עשיליופ יד ,ןדיי
 .ךיירקנארפ ןיא בושי ןשידיי ןקידנעמוקפיוא ןופ

 טָאה ןצנערעפנָאק ןוא סמינפ-תלבק ,ןשינעגעגאב יד ףיוא

 .ןיזפראש ןוא קיגַאל טימ טצילבעג ןטירטפיוא ענייז ןיא רע

 ,רעפמעק רעקימאלפ א יוו ראנ טשינ ןזיוואב ךיז טאה רע

 -ילאנא רעפיט א טימ .רעיצרעד ןוא ךירדמ א יוו ךיוא ראנ

 ןעייטש סאוו ,ןבאגפיוא יד טלדנאהאב רע טאה טייקשיט

 ןופ גנאגרעטנוא ןכַאנ סעיצאזינאגרא עשיטסינויצ יד ראפ

 זדנוא טימ םיחוכיוו ענייז ןיא .םוטנדיי ןשיעפַארייא-חרזמ

 רע טַאה ,ןעמעלבָארפ עכעלטפאשלעזעג-שיטילַאפ רעביא

 א .ןריזימעלַאפ וצ טנאלאט ןסיורג ןייז טימ טלארטשעג

 פעק עטסשיגַאל יד ןופ רענייא ,רעגָאזטרַאוו ןוא רעריפ

 ןעוועג ןתמא רעד ןיא רע זיא ,םיגיהנמ עשידיי יד ןשיווצ

 -נעמיטנעס-שיריל ןעוועג וליפא זיא ,טייקנקורט ןופ טייוו

 טָאה ,רעקימעלַאפ עשידיי עטסקיסייב יד ןופ רענייא .לאט

 טָאה .טייקכעלשטנעמ רועיש א ןא טגַאמראפ רעבַא רע
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 רעקיטיונ רעד טימ רענגעק ןגעוו ןביירש ןוא ןדער טנעקעג

 זיא ,רעקיטילַאפ א קידנעייז .טייקנפַא ןוא טעטיוויטקעיבַא
 -לוק עטסנעש יד טימ טקיטעזעגנַא ןעוועג קיטייצכיילג רע

 ראפ סערעטניא ,תוחוכ-סנבעל טימ לופ ,סעיצידארט-רוט

 לאמנייק ךיז טעוו סאוו ,זונגה רוא ןשידיי טימ ,רבע ןשידיי
 .ןשעלסיוא טשינ

 ןבעל ןגַארטעגניירא רע טָאה טייקכעלנעזרעפ ןייז טימ

 וצ ליוו ןגעוו יד טכוזעג ןבָאה עכלעוו ,ןזיירק יד ןיא

 -קנארפ ןיא עיצאזינאגרַא עשיטסינויצ יד  ןריזינאגרַאער

 סלא טלייוועגסיוא ןראוועג רע זיא 1946 גנאפנַא ןיא .ךייר

 ןשיטסינויצ ןט-22 םוצ ןלאוו יד וצ ןוא רעציזרַאפ-ןרע

 רעד ףיוא טרַא עטשרע סאד ןעמונראפ רע טָאה סערגנַָאק
 .ךיירקנארפ ןיא עיצאזינאגרַא רעשיטסינויצ רעד ןופ עטסיל

 רימ ןוא לארשי תנידמ ןופ גנוייטשטנא יד ןעמוקעג זיא ןאד

 עיסוקסיד רעד ןיא ןעמענלייטנָא םייב ןעמיובנירג ןעזעג ןבָאה

 ןיא גנוגעוואב רעשיטסינויצ רעד ןופ טפנוקוצ רעד רעביא

 גאלשרַאפ ןגעק ןטערטסיורא ןפראש ןייז ןיא ,טלעוו רעד

 ,לעמולב יירדנא טאקַָאוודא ןקסע ןשיטסינויצ ןקיטלַאמעד ןופ

 רעד ןופ רעריפ רעד ןרַאוועג רעטעפש זיא רעכלעוו

 ןוא דנאלסור-טעיווַאס טימ טפאשטניירפ ראפ עיצאזינאגרַא

 לארשי תנידמ ןופ גנוייטשטנא רעד ךַאנ זא ,ןטלאהעג טַאה

 -אב עשיטסינויצ עכעלטלעוולא יד ןרידיווקיל ןעמ ףראד

 26 זיראפ ןיא םיובנירג קחצי

 טניירפ ןופ עגיל א ןפאש ןטימ ןענעגונגאב ךיז ןוא גנוגעוו
 .לארשי ראפ

 ןוא טרַאוו ןיא ,ןטירטסיורא ענייז ןיא טָאה םיובנירג קחצי

 ןשידיי ןופ אתכסמ יד זדנוא טימ טנרעלעג ,טפירש ןיא

 ןעלקיווטנא ןוא ןקיטסעפראפ ןופ תויגוס עבראה יד ,םויק

 ,ץלא סאד --ןדיי ןענַאילימ ןופ הילע ןוא הנידמ עשידיי יד

 ,תונברק ןוא ןעגנוגנערטשנָא ערעיוהעגמוא טרעדַאפ סָאוו

 רעד סאוו ,ןשטנעמ רַאג קיעפ ןענעז סע עכלעוו ףיוא

 -טניירפ .ןבעל רעייז ןופ ןכות ןיא לאעדיא רעד זיא םזינויצ
 .גונעג טשינ זיא ןיילא טפאש

 טנאסערעטניא ןא ןעוועג זיא זיראפ ןיא טייקיטעט סמיובנירג

 -אזינאגרַא ןוא רעכעלטפאשלעזעג רעכייר ןייז ןיא לטיפאק

 ךיז טייקטיירג רעד טימ ןעמאזוצ .טייקיטעט רעלענַאיצ

 םוצ ןעמוקעג זיא ,ןעגנוגייצרעביא ענייז ראפ ןלעטשוצנייא

 יד ,גיהנמ ןסיורג א ןופ טפאשגולק יד ךיוא קורדסיוא

 זיא רעבַָא ,חומ ןקיניפראש א ןופ טמוק סָאוו ,המכח

 -טנעמ יוזא ראפרעד ןוא ןצראה ןופ טולב ןיא ןדַאבעגסיוא

 יד וצ גנויצאב רעכעלרעניא ליפיוזא טימ ,םעראוו ךעלש

 רעקיזאד רעד ןיא ןפלַאהעג םיא ןבַאה סָאוו ,ןשטנעמ

 טפאשביל ,טייקמעראוו עכעלרעניא אזא ראפרעד ןוא ,טעברא

 ןופ רעצרעה יד ןיא ןבילבעג זיא סָאוו ,גנורעראפ עפיט ןוא

 םיא טימ ןעמוקעג ןענעז סאוו ,עלא ןופ ,טניירפ ענייז עלא

 .ריראב ןיא

 1949 זיראפ ,גאט-ןריובעג ןטד70 ןופ גנורעייפ רעד תעב םיובנירג קחצי



 1970 ,ביבא-לת ,םיובנירג קחצי לש ונורא דיל ןולא לאגי רשה לש דפסה ירבד
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 ₪ לע ,ביבא לתב

 הרכזאה תפיסאב ורמאנש םירבד *
 הא ןב קחצי יד

 ל'"'ז םיובנירג .יל

 .תימע בקעיו ןור

 , 06 . 6 1971-ב ,

 תפט

 תיבמ יתייה אל ,ירעצל

 הנמכ ורשוכ אולמ תא

 ה ןב אל ףאו ,ןשרדמ

 , לבא .םחולכו גי

 הבש ץרא

 םיובנירג דע

 ,לגד ןיכרהל

 םיפלוח

 ,הנממ ודחפ םג לודגה םבורב

+ 

 םיגשי ה ןעמל , דמע מ ןעמל םילפט םינינעב קוסע ל 4 ת"תרבחה וא תיטילופה ותעונת לש דימת אלו , לעופ לש
 וכרד לש דוסי ה תונורקע םע החושק תומלש וב התי ה לבא ,

 הבומ םיאנידמ םע קר עגמ תיצולח

 הל היושע התיה אלש ינפמ

 אלו

 .םיק

 רגתס

 ,ךרדה תולקלקע םע

 אל .תונכה לכבו

 שכ לע הירוגנס וב התיה אל

 תוהדזה וב

 0 ןולדחו ןול

 םיאנ
 ה

 םושמ ךכב

 המשגהה תעונתל התי

 יאנידמ וירבא ח"מר לכב

 ה

 ה קמוע לכב עדי םויב

 .רשוכ

 , היהו התיה שפנ

 ה לש עזגל ךייתשה םיובנירג

 יטילופ שיא

 ה םיובנירג

, 

 תעש לש תירבה ינבמ

 היטפמיסה ישנאמ

 -נירג קרש םידממב ןמאנ היה

 אלו

 ה

 ה תעונת --

 ,העתפ

 ה או

]" 

 התי
 "המ

 ה אוה

 ש ורבק לע
 הי

 אי

 .+ ערו דידי

 הדודר ה אל ,

 .הרשפ אללו
 י''ץולחה"'

 ינוליח שיא

 היה וילא וסחיו .תינויצה

 .תיצולחה רעונ

 תעדו ןופצמ לש סחי

 -ינושארמ

 יבגל

 מ לש םינושאר

 ץימאו רו

 הי ה .םיובנירג קחצי ל

 ה

 יחפט ה

 לארשי ילעופ םשב חרפ חינהל ,תוכז םגו , ה הבוח

 לש

 ה

 ה

 הי הז , הי ה או
 אג ,

 ה לעו

 המשג הה

 תיצמתה םיובנירג ליבשב ה לארשי ץראב ירבע

 לכ ,ינוליח סחי

 קחצי ירבדמ
 -ןב

 הי 5 ןור הא

 * םיובנירג קחצי תומ ירחא םירבח ירברדמ
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 לרביל לש גשומה תועמשמ תא ןוכנ לא םצעב יתעדי אל

 ינא ןיא בוש רטפנ אוהש ירחאש ,הדומ ינאו .לקידרו

 היה ,ירוענ ימיבש לרביל לש גשומה יפל יכ .הז תא עדוי
 -ביל אל הז :המהדת ןימכ ,הנושארל ויתיאר רשאכ ,יליבשב

 לכו עבצ לכו גת לכש ,םדאב תלקתנ םואתפ .טושפ םזילר

 םא אלא םויק תוכז ול ןיאו ,הקומע תועמשמ ול שי ןווג

 -עהל הלמל ,אמסיסל תועמשמ לכ ןיא .תועמשמ ול שי

 -רפ הלגמ ,םישנא ינפמ תוכסמ ערוק היה אוה .םינפ-תדמ
 תא יתיאר ןכו .תועיבצ לכ החודו ;ינחורה םג --םפוצ

 ,טסיגומוק ונניאו טסילאיצוס ונניאש ,לקידר לש גשומה

 ןיאלו קמועלו רבעמ אוהו -- לאמשה ןמ וא ןימיה ןמ וניא
 .הלא לכל לעמ ךורע

 םדא יסחיב ,שונא יסחיב םא ,תוינוליח םייח תורותב םאו

 םיכרעב וא ,קשמו הלכלכו הרבח לש םיכרעב ,םוקיה םע

 .ינוציקל בשחנ אוה --ינידמ קבאמ לשו הקיטילופ לש

 תשקב איהו ,דחא שוריפ קר הל שיש תוינוציק התוא וז

 לש חרוכ ,םדאה לש תעדה תשלוח ,םייחה תואיצמ .תמאה

 חורב ,רשוכבו המוקב םיצצקמ ,ונילע םילעופ רשא םימרוג

 תוגהה שיאל ,חורה שיאל ול לא .ולצא ובשחנ אל ,הדימע

 ויניע דגנ ביצהל קר שי .הרשפה תשקבל םורתל -- םיכרעהו
 .ךרדה לש התימא תא ,ךרדה םויס תא

 -רשיה הרבחה לש ,י"א לש תוינעה תודועתמ הז ילוא
 .תמאה לכ רמאית םא ,םיובניג תא הטלק אלש ,תילא
 טולקל הלכי אל י"א לש תיטילופה תולגהש רמוא יתייה

 ידמ שדחמ ,ידמ ידוחיי ,ידמ קזח היה אוה .םיובנירג תא
 שחרתמ אוהש יפכ ,ינקסעו ינוגרא ,האל ךשמה ליבשב
 .םויה דע ,הנידמב ,ץראב םיינקסעה םייטילופה םייחב

 םימיה דע האלפנה ותומד תא הארנ ורכז םע תודחיתהב

 ופקש םה -- תוריבאהו תונכה ;ותעפוה רהוט ,םינורחאה
 ונייהו יאוולהו .עתרנ יתלב ץולחו םחול .הרוהט המשנ

 תומדה ןמ והשמ |שירוהל -- םילגוסמ | ונניאו -- םילגוסמ

 ליכשי אל ונלש רודה םאש דאמ ששוח ינא .ונינבל תאזה

 -ולע ,םיובנירג קחצי לש חורו יפוא תונוכתמ והשמ גופסל

 .החוחשו הלד תויהל ונלש הרבחה לכ הל
 תאלעהב ףתוש תויהל תוכזהו הבוחה ןאכמ
 .ל"ז םיובנירג קחציל המשנ רנ תאלעהו

 ,ןורכז

 תימע בקעי ירבדמ

 .,ומצע עלסכ ןהש ,עלסמ תובוצחכ ןהש תויומד שי

 חור םוש רשא עלסה שיאכ יניעב רייטצמ םיובנירג קחציו

 .ונעזעזת אל היוצמ יתלב וא היוצמ

 ,ריעה ייחמ קחרה בשי אוה תונורחאה םינשב ,םנמא
 היה תוקוחר םיתעל קרו ,לאומש-ןגב רשא ותיב תנפב

 .ביבא-לתב ,ריעב םידידיו םידהוא ,םירבח ברקב ןמדזמ

 תומדה תלעופו היח ןאכמ קחרה אל ,םש-יאש ונעדי ,םלוא

 םואתפ --ףונה ןמ עלס רקעהכ ---רקענ רשאכו .תאזה

 .וניח לש ףונה השענ לד יכ ,ונולד יכ ונשגרה

 200 םיוכנירג קחצי תומ ירחא םירכח ירבדמ

 גיהנמ היה אוה .תויגרט לש ות םיובנירגב םינומה שי
 לש הרעסב ,ןילופ ידוהי םע ברקב ,ומע ברקמ הלע רשא

 דמעש העשב ,זא רבכ םא עדוי ינניא .תומחלמו תוברק

 ,דיתע ןיאש הנמאנ עדי םידוהיה תומחלמ תא םחלנו רעשב

 םידוהיה ייחל תופיצר ןיאש םשכ ,קבאמ ותואל תופיצר ןיאש
 .תראופמ הלוג התואב

 רשאכ ,התמאל תמאה תא ריכה ותשוחתב רשאכ ,לבא
 לרה ,המצע האושה הללוחתנ רשאכו האושה ברקתהב שח
 ויגשמ ףקותב אל ףגנ והנחמ רשא איבצמ ותואכ היה

 תרזגב אלא ,םינוכנ-יתלב םיכלהמ וא היגטרטסא חוכמ אל

 ,לארשיל םיובנירג הלע ךכו .רהמנהו רמה ידוהיה לרוגה
 .רעשב הקפדתה רבכ האושה לבא ,האוש םרטב

 אוה :לארשיב םיובנירג לש וכרד לע םירבד ורמא רבכ

 םג אלא ,תורעסב רעסנ ,תומחלמ שיא קר אל אוהש חיכוה

 םישעמל ותל-ותו וקל-וק תפרטצמה וז ,הרופה הישעה שיא

 םזילקידר .לקידרה םיובנירג לע םירבד ורמא רבכ .םילעפמו

 שקב רשא שיאה היה םיובנירגו ,שרושה לא הריתח ושוריפ

 .וניתודלות ישרש תא .ונתיחת תעונת ישרש תא ףושחל

 תא .הירוטסיה בתכ םג אוה ,הירוטסיה השע קר אל אוה
 .וגתעיס תודלות תא ,תונויצה תודלות

 --ץרפ לש וערו ורבח היה אוה ;וב אלפומ רבד דועו
 םיובנירגו .ידיסחה רמזה שיא ,תידיסחה הקיטנמורה שיא

 לעב ,רקה לכשה לעב טסילנויצר היה ,הרואכל ,ומצע

 השעמה ירוחאמש וב דשוח יתייה םימעפ .חתנמה למזאה

 שפג היובח ,תחתנמ תיתרוקב השיג לש ,םזילנויצר לש
 אב ירה ,הז רבדל היאר הרסח םאו .הלודג תידיסח תיטויפ

 ןמ והשמ הליגו ,"רודה ישיא" לע תוסמה רפס ,ורפס
 .שיאה םיובנירג לע התמאל תמאה

 ביר תא ברה ,ןודמ וא ביר שיאכ תחא אל והונעדי ונחנא

 -כזב הלוע וב רהרהמ ינאשכ ,ךא .תונורקעה ביר ,תמאה
 שיא היה אוה ."הוחתשי אלו ערכי אל" :קוספה ינור

 הרעסב דמועה ץעכ -- תואשנתהבש הבוג אל ,המוק תופיקז

 ,תרעוסה האושב ,חורב שי ,םימעפ .חורה םע ןכרנ וניאו

 דמועה הדשה-ץעכ היה םיובנירג .ורבשי םיצעה ,הנכס
 .חורב רבשנ וניאו הרעסב

 אוה המכ הארנ ,םישיא לע וירבד תאירק םע  ,םלוא
 הכרעהו הבהא תולגל ,םדאבש בוטה דוסיה תא תולגל עדוי

 .ובירב רדגנ דמעש ,בירלל םג

 קר רכוז ינא .םיובנירג תא טולקל העדי אל לארשי ,ןכא

 ןובשח תא יבמופב השעש ,הנש 90 ול תאלמב ,תחא םעפ

 םלועמ ,לבא .ונתרבח םע ולש ונובשח תאו ,ולש שפנה

 תא וניאר ךכו .ותלוזב הרמ קרוז ,שפנ-רמ ויתיאר אל
 .ודגב לע בבר ןיאש םכח-דימלת ,ליצא -- תיובנירג

 -נהו תקצומה ,הרימתה תומדה ןמ ,ונממ ונדרפנ םג הככו

 תירבע הלוצא לש דמעמ ונל היה וליאש ,םעפ רמאנ .הלע

 תוכזב אל ,םיובנירג קחצי תא וב תונמל םיכירצ וניה
 -וצאה שיאכ ,ותוהמו ועבט םצע יפל אלא ,ןיסחויה תלשלש

 .אושל ורבד אשנ אלו םינפ אשנ אל רשא תירבעה הל

 וניאש ,תמאה שיאכ ,ירבע ליצאכ םיובנירג לש ורכז תאו
 .תעכ םילעמ ונא --הוחתשמ וניאו ענכנ





- 

 1970 ,ביבא-לת ,םיובנירג קחצי לש ונורא ירחא
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 םיובנירג .ילש םירמאמו םירפס

 1969--19071 ט"כשת--א'סרת

 ידיב הכורעו הרודס

 רבוחל לאומש
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 לש תירובצ-תיתורפסה ותלועפ תא הפיקמ "היפרגוילביבה"
 יזכרמה דעוה לש ר"'וי ,ןילופ תודהי לש הרבד ,םיובנירג קחצי

 םידוהיה תויוכזל תח אלל םחולה ,תינויצה תורדתסהה לש

 לשו תימלועה תינויצה הלהנהה רבח ,יגלופה םייסה ריצכ

 דע ,לארשי תלשממב ןושארה םינפה-רשו תידוהיה תונכוסה

 ריעה ןואשמ קחרה ,לאומש-ןג ץובקב וימי ףוסו ותשירפ

 .הנידמהו

 "דוחסוו"ב תינלופב התיה תורפסה הדשב ותלועפ תישאר

 תויחישמה תועונתה לע וירמאמ ומסרופ וב ,בובלב עיפוהש
 -ירפו ,שידייל רבע ץרפ ליי לש ותעפשהב ךא ,לארשי םעב

 .י'דוי רעד"ב 1901 תנשב אירול .י רי'ד םסרפ וירוכב

 -שה'"'ב "תויתורפסה תופקשהה" תא םסרפל ליחתה ג''סרתב

 ועיפוהש םינוחריהו םיימויה םינותעה לע תרוקב ירבד -- "חול
 העשה יניינעב תינלופבו תיסורב רואל-ואציש םירפס לע ןכו

 תובישח .ריעצ .ג.י ,ריעצ :םתח ויתומישר תא .תונויצהו

 ,ט"סרת תנשב "םלועה'ב םסרפש םירמאמל תעדונ תדחוימ

 -- ותמיתחב "הפצמה לעמ" ורודמב ,ויכרועמ דחא םג אוהו
 -ביי'בו "טיווסזאר"'ב ףתתשה 1910--1907 םינשב .יאנק .י

 תיב) "המוד"ה לע וירמאמ ויה םיעודי ,"ןזי'ז איאקסייר

 םחלנש "ןילופמ םיבתכמ"ה ןכו תיראצה היסורב (םירחבנה

 היצזיטרקומד גוהנל ארקו םיללובתמה תוליהקה יאבג דגנ םהב

 .םידוהיה בוחרב תוילקירלקה דגנ לועפלו תינויצה תורדתסהב

 ,יידניירפ רעד" תכרעמב עובק רזוע היה 1912--1911 םינשב

 יניינע לע "טראוו עשידוי סאד" לש וכרועכ ,ביגה 1914-בו

 םינשב .תורפסבו תידוהיה הליהקב ,תינויצה העונתב העשה

 -ביי"ב םירמאמ םסרפ ,היסורב הכפהמה תונש ,7

 דחא השענ "םעה" ןותעה דסונ רשאכו ,"ןזיזז איאקסייר

 לש וכרוע היה אוה ןמז ותואב .וב םיעובקה םיפתתשמה

 ,וירמאמו וירבד תא וב םסרפש "טאלבגאט רעדארגארטעפ"
 .ןילופל רזח אוהו ,ןותעה תא ומירחה םיקיבשלובהש דע

 "הריפצה" לש ךרוע הנמתנ (1920--1918) ט"ערתב ,השראוב

 עשידוי סאד" לש םגו ,ימוי ןותעכ כ"חאו ןועובשכ עיפוהש

 םינשה לכב .וכרוע היה אוהו ,"טנייה"ה םע גזמתנש "קלאפ

 תולאשה לע וירמאמב ביגה ,תונותעב עבק-ךרד ףתתשה

 ,תינויצה העונתה :םיידוהיה םייחב קרפה לע ודמעש תויעבהו

 -תהה דגנ זועב םחלנ ,(ימואלה דעוה =) "טאר-לאנאיצאנ"ה
 .הזמ ("הדוגאה') "לארשי ינומא ימולש" דגנו הזמ תוללוב

 ותכירעב רואל-ואציש "רעטעלב עשיטסינויצ יד" תורבוחב

 תונויצב בצמה לע וירמאמ תא םסרפ 1928--1925 םינשב
 .עשוהי-ןב .י ,יאנק .י : תמיתחב ידוהיה רובצבו

 "ץראה'ב וירמאמב ףתתשהל הברהו ,ץראל הלע 1933-ב
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 רכזל תסנכ"ב םגו ,"רבד"ב ,(ןוסקילג .מ ריד לש ותכירעב)

 : תומיתחב ומסרפתנ םירמאמה ,"םלועה"בו "קילאיב נייח

 .עשוהי-ןב .י ,לכתסמה

 דיקפתה תא לבק תידוהיה תונכוסה תלהנה רבחכ ורחבה םע

 תקלחמ ר"וי היה כ"חאו ,ןוגראהו הדובעה תקלחמ רי'וי לש

 תואצרהו "םלועה"ב םירמאמ םסרפ ולא הלועפ יחטשבו ,הילעה

 .ינויצה לעופה דעוה יבשומבו םיינויצה םיסרגנוקב

 -והש "ןמזה" ןותעב ףתתשה (1942--1941) ג'ישת--ב"שתב

 תא הב דסי םילשורי לע רוצמה ןמזב .ץ"כ ןויצ-ןב י"'ע עיפ

 ,םדי :תונוש תומיתחב ויה םיישארה וירמאמו ,"םויה" ונותע

 לע"ב וירמאמל "רוט" ול עבק ןמז רחאל .דועו עשוהי-ןב

 םשב "בחרמל"בו ,"םיברה תושרב דיחיה" תרתוכב "רמשמה

 ןמ וגרחש תודחוימה ויתועדל יוטב םהב ןתנש "יתוניחבמ"

 ןותעב וירמאמב ףתתשה שידייב .ולאה םינותעב לבוקמה

 .1969 דע "סעיינ עטצעל"

 וסנוכ ותלועפ תורשע ךשמב ומסרפתנש וירמאממ םיבר

 ימיב ; (ב"פרת) "ןילופ ידוהי תמחלמ" :םיצבוקמ םירפסב

 םימואנ ; (א"ישת) "ןחבמב רוד" ; (ו"שת) "האושו ןברוח

 .(ז"כשת) םיינויצה םיסרגנוקב םימואנ ; (ג"כשת) ינלופה םייסב

 תוכרעה םיליכמ ,(א"כשת ,ח'ישת) "רודה ינפ" וירפס ינש

 ,רובצ-ישארו םירפוס לש תואנקוידו םישיא לע תונורכזו

 .םעב תורעוס תופוקתב ולעפש ,םידגנתמו םירבה

 : הב םירודמ השולש -- "היפרגוילביבה"

 םיצבוקו םירפס .א

 םתעפוה תונש יפל ,םירמאמ | .ב

 ותריטפ רחאל ,םיובנירג .י לע תומישר | .ג

 םסרפתנש םיפסאמבו םינותעב ,רוקמה יפל ,רמוחה לכ

 .םייתורפס םייונכבו תומשב ,םהב

 םתציחמב יתדבעש תודסומה לכל תודוהל יל המיענ הבוח

 ינויצה ןויכראה -- םינויכראה :וז יתדובעל רמוחה ףוסאב

 ינויכרא ;הדובעה תעונת לש ןויכרא ;םילשוריב יזכרמה

 שרב רשא ש"ע ןוכמה -- "םיזנג"ו ,"רבד"  ,"ץראה" תכרעמ
 .ביבא-לת "םירבעה םירפוסה תדוגא" י"ע

 ,םעה-דחא תיב ;םילשורי ,ימואלה םירפסה-תיב : תוירפסה

 ש"ע הירפסה ,'ןויצ לרעש" תינוריעה הירפסה ,קילאיב תיב

 .ביבא-לתב ןלכ --- יקסרוק .פ ש"ע הירפסהו ,ץרפ ליי

 רבוחל לאומש
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 תורבוחו םירפס א

 .סראפגניזלעה ןיא רהאפנעמאזוצ רעשיטפינויצ רעטירד רעד 1

 ז"סרת ,דנָאלסור ןיא עיצַאזינַאגרָא עשיטסינויצ ,אנליוו

 .'ע 30 [1907--1906]

 2 -- הההוע 11. [10תס6א0-06ק6 סאה סנסו6אשהא (34-38 80%-

 אה). (26סקאאא 67876. [116דקסזקהה. 20670; 5

 156 61ק. (ם.)

 3 - 1יס6סדצמה 06ק0000008א00 68037 6200800706 6 - [ 6הס04-

 ע(כ0066. 11סתקס6הפ) 01%67. ס0הקס68 6885404 ץה-

 60סדפז 5 [18ה6617%א86, אבונמסז3ּבהפס-חס תודימיז66אא כ6-

 60ספבתמא 8 066עא א סקתהתמ3הווסחמפזא, חסה קסה. א 6

 חס6תת6תספע6א 11. [סמ63ץב. 116דקסתקהַה, תטזמזסעבה.

 "םססדסא , 1917. 112 61ש. (ם.)

 .18--3 'ע .םיובנירג .י לש ותמדקה
 רעשילגנע רעד םורא ןעלקיטרַא ןופ גנולמַאז .הלואגד אתלחתא 4

 .יאנק .י ןופ לארשי-ץרא ןגעוו עיצֶארַאלקעד

 .'ע 32 .1917 ,"הלואג" גַאלרַאפ ,דארגארטעפ

 .םיובנירג .י ךרוד .דער .ךוב רעטשרע ,רעפיבלמַאז עטשיטסינויצ 5

 .'ע 79 .1918 ,"טַאלבגַאט" קורד ,דַארגַארטעפ

 6 - 10/0101 וע 5קזיסוטו6 2ץ00וש5816] וע 12015606 0ס64 84

 ]. (2זוחסהוגתו8ה / 1-52 20821%| .

 \/375828ש8, 3ןוגזס קע450ש6 סז8. 0]5ת15(ע0206] שחש %

 1919. 69 ק.

 7 | 276071 ]גאס מומו52056]6 וח00000 [2-8ן| 20820%% 00%0-

 תו6ת+6ש | קס 8]7608%0 1. (21תס8וטתוה. 15288.

 .ןעלַאירעטַאמ ןוא ןעלקיטרַא ןופ גנולמָאז ,הליהק עשידוי יד \8
 .םיובנירג .י ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא

 רעד ייב גאלרעפ ןוא עסערפ ראפ טמא ןופ עבַאגסיוא ,אשראוו

 .'ע 91 .1920 ,ןעליופ ןיא .נַאגרַא .נויצ

 .(1912--1905) ןילופ ידוהי תומחלמ 9

 .'ע 161 .ב"פרת ,"ףסאיחא" תאצוה ,השרו

 בולק-םייס רעד ןוא טָארלַאנָאיצַאנ רעשידוי רעגילייווטייצ רעד אס
 זיב 1919 ראונאי ןופ ,טייקגיטעט רעד ןופ טכירעב) םיא ייב

 .םיובנירג .י ןופ .דער רעד רעטנוא (1922 ינוי

 .1922 ,ןליופ ןיא טָאר-לַאנָאיצאנ.דוי .ווטייצ גאלראפ ,אשראוו

 .'ע 6

 .1922 רעבאטקא זיב ראונאי ןופ טכירעב --עגַאלפיוא עטיווצ

 .'ע 8

 ראונאי ןופ ,טייקגיטעט רעד ןופ טכירעב -- עגַאלפיוא עטירד

 .'ע 280 .1923 ילוי זיב 9

 :ןעטַאטופעד יד ןופ ןעלקיטרַא טימ ץרעמ 11 ןופ עיצוטיטסנַאק יד 0

 רעשידוי גאלרעפ ,אשראוו ,סַאלגטרַאה .א ןוא םיובנירג יי

 .1922 ,טַאר-לַאנָאיצֶאנ

 .םיובנירג .י .פטד ןופ לעקיטרַא'נא טימ ץעיצָאנידרַא-להאוו יד 1

 .1922 ,ןליופ ןיא טַאר-לַאנָאיצאנ רעשידוי גאלרעפ ,אשראוו

 .(1922--1919) םסעדערדםייפ 2

 .'ע 230 .1922 ,טַארד לֶאנָאיצאנ רעשידוי רעגילייווטייצ ,אשראוו

 ןוא עסערפ ראפ טמַא ןופ עבַאגסיוא --עגַאלפיוא עטייווצ

 .1922 ,ןליופ ןיא עיִצֶאזינַאגרָא רעשיטסינויצ רעד ייב גַאלרעפ

 אתלחתא) גנוכילקריווראפ ריא ןוא ץיצאראלקעד-רופלַאב יד 3
 .'ע 154 .1923 ,הידוהי גאלרעפ ,אשראוו .(הלואגד

 הפוקתה .א קלח .התוחתפתהו תינויצה העונתה דע "םירועש 4

 -- ז"פרת ,ימלועה "ץולחה" זכרמ תאצוה ,השרו .לצרה ינפלש
 .'ע 72 .7

 -גיצנַאווצ ןוא-ףניפ םעד וצ) ןעבעוו רימ עכלעוו ,עדנעגעל יד 5

 .ןעלקיטרַא ןופ גנולמָאז (טיוט ס'לצרעה ךאנ גאטרהַאי ןעטס

 .'ע 39 .[ט"פרת] "רמשמה לע" גאלרעפ ,אשראוו
 גנורעטיירברעפ רעד רעביא ןעלקיטרַא ןופ גנולמַאז) הלואג-ילבח 6

 ,"רמשמה לע" גאלרעפ ,אשראוו .(ץנעגַא רעשידיי רעד ןופ

 .'ע 2871 .1929--ט"פרת

 24 רבוחל לאומש

 ידי לע ורבחמל שגוה הזה רפסה

 .תינויצה ותלוטפל הנש 30 תואלמל

 ,אשראוו .ןעשינעהעשעג לארשי-ץרא יד ןופ טכיל ןיא םזינויצ רעד 7

 .'ע 36 .1930 ,"רמשמה לע" גאלרעפ

 18  קס[ושקב 2ץ400560 וץע 506[20 הע 0]0[0510 071810010-

]601008. 0 1523ֶ/8, 0 

 רעשיטסינויצ רעד ןעגעוו סעיצקעל .םזיתיצ ןופ עטכישענ 9

 .(ללצרעה ראפ הפוקת יד) גנולקיווטנע רהיא ןוא גנוגעוועב

 בוד ןושמש ךרוד שיערבעה ןופ גנוצעזרעביא עטריזירָאטיוא

 .יקסמילשורי

 .'ע 86 .1930 ."רמשמה לע" גאלרעפ ,אשראוו .לייט רעטשרע

 וטטבעלעגפיוא םעד ןיא הליהק רעשידיי רעד ראפ ףמאק רער 20

 .'ע 160 .ץ"רת ."רמשמה לע" גאלרעפ ,אשראוו .ןעליופ

 .ד"צרת הנבוק .א קלח .התוחתפתהו תינויצה העונתה דע םירועש 1

 .הפוקת ם'לעצרעה :לייט רעטייווצ ,םזינויצ ןופ עטכישעג 2

 בד ןושמש ךרוד שיארבעה ןופ גנוצעזרעביא עטריזירַאטיוא

 .'ע דד .1935 ,"רמשמה לע" גאלרעפ ,אשראוו .יקסמילשורי

 ,םילשוריב ינויצה לעופה דעוה בשומב האצרה) הילעה תויעב 3

 תונכוסה תלהנה ,ןודנול--םילשורי .(ה"צרת ןסינ --'ב רדא

 .'ע 12 .1935 -- ה"צרת ,לארשי-ץראל תידוהיה

 .הילעדןטאמ ןופ הפוקת רעד ןיא 4

 רעד ןופ טנעמאטראפעד-הילע ם'נופ טכירַאב :בָאגוצ סלא

 תלהנה ,ןודנול--םילשורי .1934 ראי ןראפ ץנעגַא רעשידיי

 .'ע 32 .1935-- ה"צרת .לארשי-ץראל תידוהיה תונכוסה

 .ו"צרת ,תינויצה תורדתסהה ,םילשורי .תינויצ תוחרזא -- לקשה 5

 .'ע 4

 ,םילשורי .טפאשרעגריב רעשיטסינויצ ןופ לאוומיפדלקש רעד 6

 .'ע 21 .1936 עיצאזינַאגרַא רעשיטסינויצ רעד ןופ עוויטוקעזקע

 לארטנעצ ,עשראוו ?הגלבה םאווראפ ןוא הגלבה זיא םאוו 1

 .ןליופ ןיא עיצַאזינאגרַא רעשיטסינויצ רעד ןופ טעטימאק

 .'ע 31 .ח"'צרת

 .'ע 31 .ט"צרת הנשה שאר ברע ,אשראוו -- עגַאלפיוא עטייווצ

 .(224 .מונ ,"טנייה" םוצ עגַאלייב עטסיזמוא)

 ,ביבא לת--םילשורי .(ש"ת--ג"ערת) הינלופ תודחי תומחלמ 8

 .'ע 474 .א"שת ,"םירבח" תאצוה

 תאצוה ,ביבא לת--םילשורי .(ו"שת--ש"ת) האושו ןברוח ימיב 9

 .'ע 222 .ו"שת .,"םירבח"

 .לצרה ינפלש הפוקתה ;א קלח .התוחתפתהב תינויצה העונתה 0

 הרודהמ .לסרק .ג תאמ היפארגוילביבה ףוריצב .םירועיש הרשע

 תינויצה תורדתסהה לש רעונה ינינעל הקלחמה םילשורי .ד

 זוכמה תיירפס ,םיכרע) 'ע 130 .(ג"שת) סמ ןבואר תאצוהב

 .(ד ,םיכירדמל

 ףוריצב .לצרה תפוקת :ב קלח .התוחתפתהב תינויצה העונתה 1

 רעונה ינינעל הקלחמה םילשורי .לסרק .ג תאמ היפרגוילביב

 תאצוהב דוסיה ןרק תופתתשהבו תינויצה תורדתסהה תלהנה לש

 (.| ,םיכירדמל ןוכמה תיירפס ,םיכרע) ג"שת ,סמ ןבואר

 .'ע 1

 .הנס השמו םיובנירג קחצי תאמ (םימואנ) תינויצה הכרעמב 2

 -סהלו ןוגראל הדעוה ,םייללכה םינויצה תודחאתה ,ביבא-לת

 .'ע 32 .1945 ,הרב

 ,לעופה דעוה --ינויצה דבועה ,ביבא-לת .תינידמה הכרעמב 3

 .ד"שת

 34 4 - סוסמוצ(60 ה0[40200ת8 106100656 1 052 < 1

 131601 1601828%. 1671125816תו 18018 8 (8(21018 \/1140-

 5267/6266 1(ן0ג5481 65 6228106 (?2705218178, 1949, 68 שק.

 דסומו תינויצה תורדתסהה תלהנה תאצוה ,םילשורי .ןחבמב רוד 5

 .'ע 351 .(1951) קילאיב

 הנש םיעבש ול תואלמב ורבחמל שגוה ל"גה םירמאמה ץבוק

 .קילאיב דסומ לש ןוירוטרוקהו תינויצה תורדתסהה תלהנה י''ע

 םידידיו םירבח תצובק
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 תמחלמ דע לצרה תוממ :ג קלח .התוחתפתהב תינויצה העונתה 6%

 היפרגוילביב ףוריצב .םירועיש רשע העשת הנושארה םלועה

 הקלחמה ,םילשורי .ב הרודהמ .רנזיולק לארשי ר"ד תאמ

 'ע 304 .סמ ןבואר תאצוהב תינויצה תורדתסהה לש רעונל

 .(זייי ,םיכירדמל ןוכמה תיירפס ,םיכרע)

 הנושארה םלועה תמחלממ .ד קלח .התוחתפתהב תינויצה הטעונתה 7

 -וילביב ףוריצב .םירועיש םינשו םירשע .רופלב תרהצה דע

 ינינעל הקלחמה ,םילשורי .רנזיולק לארשי ר"ד תאמ היפרג
 .סמ ןבואר תאצוהב תינויצה תורדתסהה לש ץולחהו רעונה

 .(ב"כ ,םיכירדמל ןוכמה תיירפס ,םיכרע) 'ע 234 .ד'יישת

 38 | 11ופוסזב 06] מוסטעומו6תוס 51056. "/0]טתנ6סת 1-11, ס5

 וס, 1כ0קה:(2ת6ת(0 66 ץטט6תהנש ץ 31]116ט09, 66 8

 סז23תו2ג000ת 510ת1856ג 1טת6181, 1954-1955, 289, 6

 438 סט.
 נ

 .םיבירי ,םירבח ,םירומ ;רודח ינפ 9

 -סהה תלהנה די לע תינויצח הירפסה ,םילשורי .ןושאר ךרכ

 .'ע 419 .1957--ח"ישת ,תינויצהתורדת

 ,ביבא-לת [(ינוליש) ןעיילש עשוהי -- שידיי] רזד ןיימ ןופ 90

 .'ע 518 .1959-- ך"שת (רעוואסאק .מ) "רוקמ" גַאלרַאפ

 הירפסה ,םילשורי :ינש ךרכ .םיבירי ,םירבח ,םירומ .רודה ינפ 1

 .'ע 219 .א"כשת ,תינויצה תורדתסהה די לע תינויצה

 ;שימלח יכדרמ --תורעה ףיסוהו ךרע] ינלופה םייפב םימואנ 2

 .[רבחמה ידיב ינלופה רוקמה ןמ םגרות
 .'ע 416 .[ג"כשת] ןמוינ .מ תאצוה ,ביבא לת--םילשורי

 .םיינויצה םיסרננוקב םימואנ 3

 .יע 232 .[ז"כשת] ןמוינ .מ תאצוה ,ביבא לת--םילשורי

 438 תטסבְע תג65ע8ת72(1%מ6 \טש 1150071 2760ש5%16] (1-1%) :

 \/50266 1,ש6ש 25 5102ם]8 -- 5 1616(תוג 1

 1. 26תם-12:86] :םותח

 :*םתעפוה תנש יפל םירמאמ ב

 1901 -- א"סרת
 :רטטאעט עשידיי סאד 4

 .16 ,15 ;16--4 זז .2 ,1 .מונ .1901--א"סרת יוקארק ,דוי רעד

 ג"סרת

 :["הריפצה" לש] לחמה לא בתכמ 5

 .275 ,273 'לג .1903 רבמצד 14 ,11 .הריפצה

 םע רשקב ,תינויצה העונתהו הדנגוא תלאשב ןד רבחמה

 4 םוימ .267 'לג הריפצה :א ,"היחתה ידוהי'" .ס.נ לש ורמאמ

 .1903 רבמצדב

 :תורפסה 6
 .591--585 'ע .אי ךרכ .ג"סרת .חולשה

 "'תונויצה" לע ;םיובנסינ .י תאמ "שורדל רמוחו םישורדה" לע]

 .[ריפס .ב .י תאמ (תיסורב)

 :(תרוקב ןיעמ) תינויצה היציזופדחאה 7

 ,377--370 'ע .בי ךרכ .ד"סרת--ג"סרת .חולשה

 .[גיסונ דרפלא תאמ (תינמרגב) "תונויצה ןזאמ" לע]

 ;רדב .ג תכירעב ג"סרת תנשל "ןומרח חול" לע) תיתורפס הפקשה 8

 םידוהיה לע" טרוו .מ.י ריד לש ורפס לע ;"הפוצה" ;"גוגדפה"

 :("'עזגכ

 .7ד--71 'ע .אי ךרכ .ג"סרת .חולשה

 ד"סרת

 ןושלב םיימויה םינותעה (תוללוכ תופקשה) .א זנתע - ייבתכ 9

 ןושלב םייעובשה םינותעה ;ןמזה ,הפוצה ,הריפצה :תירבעה

 :רודה ,לגדה ,הפקשהה :תירבעה

 היפרגוילביבל םיאולימה תמישר הליחתמ 'וכו 1846 'סמ ךרעהמ *

 .תיחכוגה המישרה תריגס ירחא ופסונ רשא

 208 רבוחל לאומש

 ,375--368 ;189--180 'ע -גי ךרכ .ד"סרת .חולשה
 .ריעצ :םותח

 רעד :םיינוגר'זה םינותעה יבתכ (תוללוכ תופקשה) ונתע יבתכ 0
 :קעטַאילביב עשידוי ,גַאט ,דניירפ
 .92--86 'ע .די ךרכ .ד"סרת .חולשה
 .(ריעצ) םיובנירג .י :םותח

 ה"סרת

 :("לארשי-ץרא ינויצ"ל יולג בתכמ) הנגה םעפה דוע 1

 .191--187 'ע .וט ךרכ .ה"סרת .חולשה

 :(תרוקב ןיעמ) ונלש המרגורפה תלאשל 2
 אשראוו ןיא גניטימ-סקלאפ רעטשרע רעד

 .512--500 'ע .וט ךרכ .ה"סרת .חולשה

 .ןיקשיסוא .מ .מ תאמ "ונלש תינויצה המרגורפה" לע

 אשראוו ןיא גניטימסקלאפ רעטשרע רעד

 .(19) .1 .מונ :1905 רעבמעוואנ .אשראוו .ףארגעלעט רעד 3

 .עבַאגסיוא עגיפיולרַאפ

 ...ןלאפעג ןענייז תונברק עיינ 4

 .(20) 2 .מונ .1905 רעבאטקא .ףארגעלעט רעד

 .1905 רבוטקוא ימיב תוערפה ירחא

 55 - 8/0ז6 [ מסוע6ש וק0ז1050] [212ע02עג6א 60 1

 םוסשתץקסב קז466ש ט5ק610205ת6] שוגס]1וסש1עאו 2ץ60ש-

: ] [5%16 

 "81תג5" | /58183282 20107008 קספט1סססתַה 5קז8שסתו

 2ץ00ש 508 | 06 8]7608%0 138 11521018. \/ 818288.

,7 .501 .1905 

 .[יקסב'צידרבו םעה-דחא לע]

 1906--ו''סרת

 :ןעליופ ןיא ןעלהאוו יד 6

 .2 .מונ .1906 ענליוו .גנַאגרהַאי רעטשרע קלֶאפ עשידוי סאד

 .13--11 'ע

 .יאנק .א :םותח

 ז"סרת

 :ןעליופ ןיא עינַאפמָאקלהַאוו יר 7

 רעטייווצ .קלֶאפ עשידוי סאד

 .10--ז 'ע .9 .מונ ;7--5 'ע .7 .מונ

 .יאנק .א :םותח

 :זעליופ ןיא ךארפש עשירדוי יד ראפ ףפמאק רער 8

 .1-5 'ע .18 .מונ .1907 .אנליוו .קלֶאפ עשידוי סאד

 .יאנק .א :םותח

 :ועדוי יד ןוא עימאנאטיוא רעשיליופ ןופ טקעיארפ רעד 9

 .10-9 'ע .20 .מונ .1907 .אנליוו .קלַאפ עשידוי סאד

 .יאנק .א םותח

 :טסערפ רעזנוא 0

 .10--7 'ע .26 .מונ .1907 .אנליוו .קלֶאפ עשידוי סאד

 :[טעברַא-סטרַאוונעגעג רעד ןגעוו] ןנַארפ-טיירטש ערעזנוא 1

 .גנַאגרהַאי רעטשרע .1906--ז"סרת ,אנליוו .קלֶאפ עשידוי סאד

 .8--5 'ע .25 .מונ ;8--ז 'ע .24 .מונ

 .יאנק .א :םותח

 :עמוד רעטשרע רעד וצ ןלהאוו יד 2

 .1906 אנליוו .קלַאפ עשידוי סאד

 :עמוד רעטייווצ רעד וצ עינַאפמַָאק להַאוו יד 3

 .1907 אנליוו .קלָאפ עשידוי סאד

 ןט-3 ןפיוא טארעפער] םארגַארפ עשיטילָאפ ןיימעגלַא

 :[סרַאפגניסלעה ןיא ןטסינויצ עשיסור יד ןופ רָאפנעמאזוצ

 .10-9 'ע .21 .מונ ז"סרת .אנליוו .קלַאפ עשידוי סאד

 :קיטילָאפדלַאנָאיצַאנ רעזנוא ןופ תודוסי יד 5

 .16-9 'ע .ז"סרת זומת ,אשראווו ,ןויצ

 .ג .י :םותח

 .1907 .אנליוו .גנָאגרהָאי

 יד 4

 66 0 ועץקסזססה 40 1ז260016] 0ווזמָע :

.1 1907 3152808 \\\ .2/0008%16 27016 
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 היפרגוילביב

 1908--ח''סרת

 :ענימג רעשידוי רעיושראוו יד ןוא ועלהַאוו יד

 .1908--ח''סרת ,אנליוו .גנַאגרהַאי רעטירד .קלָאפ עשידוי סאד

 .6-4 'ע .3 .מונ ;9--6 'ע .2 .מונ

 .יאנק .א :םותח

 ןייארעפ רעד ןוא ןעליופ ןיא ןעדוי יד ייב ץגארפ"סגנודליב יד
 :ייתטרי'

 .1908--ח'"'סרת .אנליוו .גנאגרהַאי רעטירד .קלַאפ עשידוי סאד
 .7--5 'ע .7 .מונ

 .יאנק .א :םותח

 ט'""סרת

 :(םינברה תפיסא) ןילופמ םיבכתכמ

 .10--8 'ע .ג 'לג .ג הנש .ט"סרת .םלועה

 :תילקירלקה תוימשיטנאהו יקסנלי ןאי :ןילופמ םיבתכמ

 .13--11 'ע .זכ 'לג .םלועה

 :םידוהיהו ימצעה ןוטלשה קוח

 .14 'ע .טכ .לג .םלועה

 :םירכדה ועיגה ןכיה דע

 .7--6 'ע .חי 'לג .םלועה

 :(ןילופב םידוהיה ימי ירבדמ דחא ףד) ונבו ץיבלסוי קרב

 .8--7 'ע .הכ 'לג ;12--11 'ע .דכ 'לג .םלועה

 :םינותעב

 .14--13 'ע .בל 'לג .םלועה

 :תידוהיה היצרנימאה רודיפל סרגנוק

 .5--3 'ע .גל 'לג .םלועה

 :ןילופ ידוחי לע םתעפשהו 'יםיקוטילה/'

 .17--14 'ע .הל--דל 'לג .םלועה

 :ןליופ ןיא בולק רעשידיי"-לאנָאיצֶאנ רעד

 .1 .מונ .גנַאגרהַאי רעטשרע .1908 ,אנליוו .טַאלבסקלַאפ

 .8--[ 'ע

 .יאנק .א :םותח

 ע'"רת

 :(וצ--ו) יעישתה סרגנוקה ירחא

 .5--3 'ע .ב 'לג ;4--2 'ע .א 'לג ,ד הנש .ע"רת .םלועה

 :תונושלה תלאשל

 .6--4 'ע .ח 'לג ;4--3 'ע .ז 'לג .םלועה

 :(ג--א) ןילופב תוללובתהה תייחת

 .4--3 'ע .טי 'לג ;6-4 'ע .חי 'לג ;6-4 'ע .זי 'לג .םלועה

 :גנוגעוואב עשיטסינויצ יד

 .1910 ,אנליוו .טילאש השמ .דער ,(ךובלמאז) דנַאל ןוא קלָאפ

 .36--9 'ע

 :(ד--א) יעישתה סרגנוקה ןתפמ לע

 ,23 ,16 -- ע"רת ולסכ וכ ;ןושחרמ חכ ,אכ ,די .הנליו .ןמזה

 .260 ,238 ,231 ,225 'לג .1909 רבמבונב 29 ;רבוטקואב 1
 .יאנק .י :םותח

 :םעה תלכשהו ןושלה .א ;קרפה לע

 'א רדא גכ .הנליו .ןמזה דה

 .43 'לג

 .יאנק .י :םותח

 :הקש'זוא הזילא

 .108 'לג .1910 יאמב 18 --ע''רת רייא זי .ןמזה דה

 :[תישילשה המודב םידוהיח יריצ לע] םינועמה .ב ;קרפה לע

 .115 'לג .1910 יאמב 21 -- ע'רת רייא הכ .ןמזה דה

 .יאנק .י :םותח

 :הידנאלניפ ר/ע קוחה

 .125 'לג .1910 ינויב 5 -- ע'רת ןויס י .ןמזה דה

 .ג .י :םותח

 :הנוקיתו תונויצה .ג ;קרפה לע
 .132 'לג .1910 ינויב 14 ,12--ע"רת ןויס כ ,חי .ןמזח דה

 .יאנק .י :םותח

 .1910 ראורבפב 19 --ע"רת
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 :ןילופ ירעב ימצעה ןוטלשה 8

 .136 'לג .1910 ינויב 18 -- ע"רת ןויס דכ .ןמזה דה

 .ג .י :םותח

 :הירטסואב תידוהיה המואה תרכה 9

 .גי :םותח .136 'לג .1910 ינויב 18 -- ע"רת ןויס דכ .ןמזה דה
 :[תבשה תחונמ לע] תזררועתה ינמיפ 90

 .גי :םותח .144 'לג .1910 ינויב 28 -- ע'רת זומת ד .ןמזה דה

 :םינלופה םימדקתמה הנחמב 1

 .210 'לג .1910 רבמטפסב 15 -- ע"רת לולא דכ .ןמזה דה
 .ג .י :םותח

 א"'ערת

 :תונושלה תלאשל דוע 2

 .264 'לג .1910 רבמטפסב 30 -- א"ערת ולסכ בי .ןמזה דה

 :ןילופב תיביפרגורפה תזימשיטנאה 3

 .במ--אמ 'לג ;9--7 'ע .מ--טל 'לג .ד הנש ,א"ערת .םלועה
 .10--ז 'צ

 :ימצעה ןוטלשהו ןילופב תידוהיה הליהקה 4

 .6-5 'ע .אמ 'לג .ה הנש .א"ערת .םלועה

 לש םהיתויוכז תלאשל] הנש םישימח לש תויזוליאה ןברוח 5
 :[ןילופב םידוהיה

 .9--1 'ע .זמ 'לג .םלועה

 .הופמה רפוה :הפצמה לע 6

 .5 'ע .במ--אמ 'לג .םלועה

 :(היסור ינויצ לש היפנכב םירברמ) הוהה תדובע תלאש א6

 .1910 רבמצדב 17 .ןמזה דה

 :[דועו ןייטשקיד -- ןוסנאטאנ ןיינע] ןטקה ונמלועב 7

 .1910 רבמצדב 18 -- א"ערת תבט ב .ןמזה דה
 63בתותוג :םותח

 :םזילַאנָאיצַאנ ןשידיי ןגעוו פ'ַאקשעשזרַא רעד ןופ טרַאוו עטצעל 8

 ,211 .מונ .1911 רעבמעטפעס 16 ,15 ,13 .אשראוו ,דניירפ רעד
3, 214. 

 .ג .י :םותח

 :ערַאבקנאד טשינ יד 9

 .1911 אשראוו .דניירפ רעד

 :יקסלַאפָאלעיוו איבארגראמ רעד 0

 .1911 .אשראוו .דניירפ רעד

 בייערת

 :(6ווו-ו) השראוב הליהקה ןוטלשל תוריחבה תמחלמ א0

 .ח 'לג ;5--3 'ע .ו 'לג ;6-4 'ע +ה 'לג ,ו הנש .ב"ערת .םלועה

 .7--6 'צ

 :ןילופב תיעיברה המודל תוריחבה ברע 1
 .4--3 'ע .זי 'לג ;6--3 'ע .זט 'לג .ו הנש ב"ערת .םלועה

 :(ץרפ .ל .י לש ודובכל השראוב "רימזה" לש טקנאבב) םירבדמ 2

 .262 'לג .1912 רבמטפסב 26 .הנליו. ןמזה דה

 ווירבב א) אשראוו ןיא ענימג רעשידיא רעד ןיא ןעלהַאוו יד 3

 :(ןליופ ןופ

 .4 ,3 .מונ .1912 .גרוברעטעפ .טלעוו עשידוי יד

 ג''ערת

 :(וצ--ו) ןילופ ידוהי דגנכ םרחה תמחלמ 4
 .10-9 'ע .אל 'לג ;9--= 'ע .וכ 'לג .ז הנש .ג"ערת .םלועה

 :(ןורכז-תבצמ) ןופלדנמ באלסינאטס 5

 .6--2 'ע אל 'לג .םלועה

 .םדג .י :םותח

 רשע דחאה ינויצה סרגנוקב היסור ינויצ תצעומב) םירבדמ 6

 :(הניוב
 .190 'לג .1913 טסוגואב 24 -- ג"ערת לולא .ןמזה

 ד"ערת

 ןתנ ר"ד ;גנונרראדסעגַאמ רעד ףיוא 7

 :(םואעליבוי

 ןיז רוצ) םיופנריב
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 -- ד"ערת ,אשראוו .גנַאגרהַאי רעטרעיפ .קלאפ עשידוי סאד

 .2--1 'ע .4 .מונ

 .המיתח ילב

 :פעיזוליא עשיליופ יד ןופ ןברוח רעד 8

 -- ד"ערת ,אשראוו ,גנַאגרהַאי רעטרעיפ .קלַאפ עשידוי סאד

 .6--5 'ע ,8--7 .מונ .4

 :(המדקה ןימ א) טעברַא-אניטסעלַאפ רעד ןופ ןעמעלּבַארפ יד

 .5--4 'ע .9 .מונ .קלַאפ עשידוי סאד

 .יאנק .י :םותח

 :(גַארטרָאפ א) ןליופ ןיא קיטילַאפ -- פגנוגירייטרעפ עשידוי יד 9

 -- ד"ערת .אשראוו .גנַאגרהַאי רעטרעיפ .קלַאפ עשידוי סאד

 .6--4 'ע .11 .מונ ;5--4 'ע .10 .מונ .4

 :לצרעה וצ קירוצ 0

 .19--18 'ע .14--13 :מונ .ד"ערת זומת כ .קלֶאפ עשידוי סאד

 :[ןברוח ןעטשרע ם'נופ] רהַאי טרעדנוה ףניפ דנעזיוט ייווצ 1

 בא 'ח .אשראוו .גנאגרהַאי רעטרעיפ .קלַאפ עשידוי סאד

 .1 'ע .15 .מונ .1914 ילוי 31 -- ד"ערת

 :לארשי-ץרא ןיא שידוי 2

 .4--3 'ע .15 .מונ .קלֶאפ עשידוי סאד

 .יאנק .י :םותח

 :ןילופב 3

 .6-2 'ע -- 'לג :.ח הנש .ד"ערת .םלועה

 114 [1060%8 ו3 10:

 ב6686. 62-11-ם. 110. 35-28 הזעה 1914 עת 76.

 37-12 66א186ק8 1914 2; 110. 40, 42, 43-3 17, 4

 סאד6ק% 1914 תת; 110. 46, 47-1, 28 עסה6קה 1914

 110. 52-21 6א6ק8 1914 2.

15 

 115 [1060%8 ₪3 110תסזו:

 קה6656ד. 110. 1-4 האפהקא 1915 2. 110. 5.6, 7, 8. 2

1915 653 

 1. באבא :םותח

 116 [10תססו08 "תקס22600 :

 66561. 10653, 110. 21-24 אהא 1915

 117 [0קסה6אס6 ס8האסעתקה6הסהש6 6 11 סתסשנש 1 6

:11 

 380606888 לאאּבאפ. /106א83. 110. 1-5 "סה 9155

 ש63-/1סועץ4. :םותח

 118 1 עו

 יס6ת6388 2ווּבזזפ. 1106883. 110. 6, 8 9 23 8

2 1915 

 ו. 63-1סנעְצ. :םותח

156 

 119 (כזאתונאוג 0378ה6א8: (1-%) :

 ןי5ס6ת6ת88 21\עבפ, 1106858. 110. 16-17. 24 ּהחקסמא

| . 1916 
 [10. 21, 22 -- 22, 29 אוּהה 1916 2

 110. 30 -- 24 ונסמא 1916 =.

 16. 33, 35 -- 14, 8 הדסה 1916 ת

.2 1916 6618608 25 -- 40 ,39 .116 

 . 42 -- 16 סא1א6ק1 1916 ת

 . 46 -- 6 ₪086ק8 1916

 . 51-52 -- 18 ק6א86קא 1916.

 1. האב. :םותח

 .[ןילופ ידוהי לש םבצמ לע הז רמאמב ןד רבחמה]

:]7 120 

 506638 2((עפאמ 1/106א58. 110. 14-15-- 3 התקסתהא

1916 

 .[תיעיברה המודב "תידוהיה היצקארפה'" לש הקיטילופה לע]

 121 3קוווה6סאונה 6'066/687ה60א118 אס(:

 272 רכוחל לאומש

 135268638 2|אעבזמ. 1106888. 110. 24, 25, 26-- 2

 19, 26 ענסמא 1916 2

 עו. 33. :םותח

 122 1טתסזטתה :

 [מס66%88 210בזז5. 10688. 110. 29--17 גגסתא 916.

:'18601] 123 
 866881 ?תעבצמ 03.

1916 

 11. 7. :םותח

 124 1160תסלט6ה8ה 38818:

 110. 24-- 21 ּהפזץסצב

 [מ266ה884 21%אבמ. 106א88. 110. 36 -- 4 6

= 1916 

 11.17. :םותח

 125 8. /0חקס6ע 06 ססוון:

 מק6ת6א3% 2עבמ. 1/1065. 110. 38 -- 18

= 1916 

 11.7. :םותח

 .[תוליהקה תלאשל]
 126 200568 38 66ק6מ0אעו0 תסטהשס :

 יפכ636א388 | 2עבזזפ -- 03

1916 

 1.1. :םותח

 127 6( 682020101 א 1136007007:

.1/1068 .2103015 1260688 

₪ 1916 

 1.1. :םותח

 128 11סס6א17 0611114020

 3566883 2א3צפ. 1/0638.

= 1916 

 129 (כנאונת הוה 11 66

 110. 41. 9 סתדאסקא

 110. 43 -- 23 סא

 110. 44-- 30 סאנתסקא

 [מק6מ6831 2%עבאמ. 106883. 110. 48 -- 20 תוספסקה

1916 

 11.17. :םותח

 130 6681[7ו1ת6116 26ת6001320000א01 חס?

 ןימס6א6א8הג 23עבמפ. 106א88. 110. 48 -- 27 סא

.= 1916 

 1. :םותח

:66641001 160 131 

 יכ686א898 2143115. 110.49 -- 4 638608 1916 2

 11.7. :םותח
 132 ]86 60ת01 -- ]88 81:

 י5ס6%6אהה עבו. 106283. 110. 50-- 11 636

 133 [13קהת6תסס6 38000:

 י8כ6אשאהת 2עּבננפ. 106883. 110. 51-52 -- 18 64

.2 1916 

 11. /. :םותח

17 

 134 3 זעמנא6 (38 ע6צ6אננממ תסת) :

 68683 21%₪3115. 1106383. 110. 1 -- 8 אפק 1917 +.

 ע. 7. :םותח

 135 1['סה 6 סת:

 364634 211335. 106383. 110. 1 -- 8 אפקה 1917

 ץן. [4גּגּבְא :םותח

 136 6200617816 106 תו:

 8640אהא ?עבזצז5. /106א83. 110. 4 -- 29 אפקה 1917 1.

 ע"10 :םותח

 137 [110תססאהה חקס6ת6נו8 11 666018 0:

 ימכ6ת6הה8ה 21135. 10683. 110. 5 -- 5 2652884 1917 1.

:1 660600000 127040760 138 

 18066883 21מבמפ. 110628. 110. 7-8 -- 19 קהה

2 1917 

 139 (8?20הו1138וגו1ה:



28 

 35266א838 2335. 110683. 110. 12-13 -- 27 תופס

2 19177 

:31 66060080 6600000000 140 

 566א38 21:באנפ. 1/106888. 110. 14-15 -- 16 ּהחק6הא

₪ 1917 

:6 .4.7 141 

 1332616א ב8 ?3נובזזמ. 10683. 14-15 -- 16 ּהחק6הא 1916

 1.1. :םותח

 142 [1קס?קהנונו8 תהוטווגא אהוןונסאהתסאס -חס תוגדיוניז60אוגכל ד066068-

 תטח ([[סאתּהה) :

7 10 -- 21-22 .110 .106883 .21135 80686888 

 .[1917 יאמב -- 30-24  דרגורטפ ,יסור-לכה ינויצה סוניכב ותאצרה]

:638 ] .11 27867) 143 

 5066א88 2ע3צפ. 1106א88. 110. 21-22 -- 10 עוסאא

₪ 1917 

 :השובכה ןילופב 4

 'לג .1917--ז"ערת .הבקסומ .יתורפס-יטסיצילבופ ןועובש .םעה

 .7--5 'ע(11) 4

 רמג ירחא םולשה תדיעומ) וניתועיבתל תודגנתהה ימעט 5

 :(המחלמה

 .ד-4 'ע .(14) ד 'לג .1917--ז"ערת .הבקסומ .םעה

 .יאנק .י :םותח

 :[תיסורה הכפהמה לע] ןמזה תולאשל 6
 12--11 'לג .1917 סראמב 17 -- ז"ערת ןסינ 'ז .הבקסומ :םעה

 .7--5 'ע (21--20) 14--13 'לג ;3--1 'ע (19--18)

 -ויצה היסנכב האצרה) היסורב תויטילופ-תוימואלה וניתושירד 7

 :(דרגורטפב תינ

 21-20 'לג .1917 ינויב2-- ז"ערת ןויס הכ .הבקסומ .םעה

 .20--18 'ע .(28--21)

 תינויצה היסנכב םיחכותמל ותבושת) ?אל וא הגלפמ איה תונויצה 8

 :(דרגורטפב

 23--22 'לג .1917 ינויב 16 --ז"ערת זומת ט .הבקסומ .םעה

 .11--10 'ע ,(30--29)

 "רַאפ-סננודנירג רעד וצ םעטסיס-להַאוו עלענַאיצרַאפַארפ פאר 9

 :גנולמָאז

 .21 .מונ .1917 ינוי 4 .דַארגַארטעפ .טַאלּבגנָאט

 :ןרָאטסינימ עיינ יד ןופ ןעגנורעלקרע םָארגַארפ יד 0

 .1917 יאמ 8 .טַאלּבגָאט

 .ג .' :םותח

 :ןגעוו עכילרטפטג 1

 .24 .מונ .1917 ינוי .7 .טַאלּבגַאט

 :העש רעקיר'לזמ א ןיא 2

 .28 .מונ .1917 ינוי 12 .טַאלּבגָאט

 :תוריתפ עשיגַארט ;ןעגנוטכַארטעפ עשיטילַאפ 3

 .29 .מונ .1917 ינוי 13 .טַאלּבגַאט
 :געוו רעשלאפ א 4

 .31 .מונ .1917 ינוי 15 .טַאלּבגאט

 :גנולמַאזראפ"סגנודנירג יד 5

 .33 .מונ .1917 ינוי 18 .טַאלּבגָאט
 156 סחאה וג 660680088 006768:

 113. /106א086א0 0 סויסה 60166004 3 4

 (כסהאון1מז "1[עכ6עסצ , 7

 .[ל"'גה ןינעב םיובנירג .י לש ורמאמ םג ,םש]

 חי'ערת

 :רעלקעמ עשיטילַאפ ןא 7

 2-1 'ע .2 .מונ .1918-- ח"ערת .אשראוו .קלֶאפ עשידוי סאד

 .ג.י :םותח

 ?ןוהט טציא ןעמ ףראד פאוו 8

 .2--1 'ע .3 .מונ .1918--ח"ערת .קלֶאפ עשידוי סאד

 :(קימעלַאפ לסיב א) לארשי-ץרא ןוא םזיקלַאפ 9

 24 היפרגוילביב

 .12-11 .3 .מונ .קלָאפ עשידוי סאד

 .ג .י :םותח

 :קרעווזספליה סאד ןוא ןטסינויצ יד 0

 .2--1 'ע +12 .מונ .1918 -- ח"ערת .קלַאפ עשידוי סאד

 :ןטלהַאוודעדניימעג רעוואשראוו יד 161

 .2-1 'ע .15 .מונ .1918 -- ח"ערת .קלַאפ עשידוי סאד
 .ג.י .םותח

 :ןלהַאווזעדניימעג יד ברט 2

 .17--16 .מונ .1918 -- ח''ערת .קלָאפ עשידוי סאד
 .ג .י :םותח

 :טָארלַאנָאיצאנ א ןגעוו 3

 .2--1 'ע .21 .מונ .1918-- ח'ערת .קלֶאפ עשידוי סאד

 .ג.י :םותח

 :דנופדרטקלטפ רעד 4

 .2-1 'ע .35 .מונ .1918--- ח"ערת .קלֶאפ עשידי סאד
 165 60606088 תקס6ת6סא 8 6 110ת6006 ([166ד5ד6ה5106675 ₪4

 ח6ק668611881) :

 (6סקאאאא "(2ה(קץצ  םסה קשה. 11. 0026. 0.

 עוגה. "(0(28קץד , 1918 ת. שץ. 5.
 ןופ גנולמַאז .ןוויטקעפסערעפ ערעזתא ןזא המחלמ"טדעוו
 טימ שיסור ןופ .זרעביא .וואנעלשט לאיחי ןופ ןעלקיטרַא
 .'ע 78 .1918 ,הלואג ,דַארגַארטעפ .םיובנירג .י ןופ עדעררַאּפ א

10603000 1260686006 167 

 :[ךותב ,לצרה רודואית תאמ "םידוהיה תנידמ"ל אובמ]

 ך6סםסכ 16קמ6הפ, 1'סא ה6קפפוא. 11303768:6780 73%-

 אב", 116זקסתקהה, 1918. 6דק. 75-78 (וג6העוסדי6אה 186-

6808 621013863 (( . 

 יד 6

 ט''ערת

 .גניר רעטצעטל רעד 8
 .3-2 'ע .41 :מונ .1918 -- ט"ערת .קלַאפ עשידוי סאד

 .ןליופ ןופ ןטָאש רעד :גנונדרַאדגַאט רעד ףיוא 9

 .6-5 'ע .44 .מונ .1918 --ט"ערת .קלָאפ עשידוי סאד

 ילד ףיוא טנעיילעג טַארעפער א) טעברא עשיטילַאפ רעזנוא 0

 :(רענעמ -- סגנואיורטרַאפ עשיטסינויצ יד ןופ ץנערעפנַאק

 .11--10 'ע 44 .מונ .1918 -- ט"ערת .קלֶאפ עשידוי סאד

 .געוי א ןהא 1

 .2-1 'ע .45 .מונ .1918 -- ט"ערת .קלָאפ עשידוי סאד

 .ג.י :םותח

 ראפ םזינויצ ם'נופ גנוטיידאב יד ןוא טנעמַאמ רעגיטציא רעד 2

 :עגארפ"ןדיי רעכילטלָעוולַא רעד

 .14--13 'ע .45 .מונ .1918-- ט"ערת .קלַאפ עשידוי סאד

 :ליפשכָאנ ךילרעפעג א 3

 .2--1 'ע 47 .מונ .1918 --ט"ערת .קלאפ עשידוי סאד

 .ג .י :םותח

 :עטנַאוטיטסנָאק יד וצ ןלהַאוו יד ;גנונדרַאד גָאט רער ףיוא 4

 .4-3 'ע .50 .מונ .1918 -- ט"ערת .קלַאפ עשידוי סאד

 | .ג.* :םותח

 :הנשויל תרזוח הרטעה 5

 .7--6 'ע .44 'לג .1918 -- ט"ערת ,ןועובש ,הריפצה

 :[יצלקב תוערפה לע] !םימשא םידוהיה םג 6

 .6--5 'ע .48 'לג .1918 -- ט"ערת .ןועובש .הריפצה

 :תבושת ילטב 7

 .7--6 'ע .50 'לג .1918 -- ט"ערת .ןועובש .הריפצה
 :םינמאנ תותוא 8

 .5--4 'ע .52 'לג .1918 -- ט"ערת .ןועובש .הריפצה

 1919 -- ט"ערת

 :(ןילופב תידוהיה היסנכל תמדקומה הדיעוב) האצרה 9

 .6--5 'ע .2--1 'לג .1919 -- ט"ערת .ןועובש .הריפצה

 :הליענה םואנ 0

 .22 'ע .םש



 :תיטילופה היצרלקדה 1

 .18 'ע :םש

 :ונלש תוילקירלקה 12
 'ע ך 'לג ;ד--6 'ע .6 'לג .1919 -- ט"ערת .ןועובש .הריפצה

9-8 

 :הנבלה היפורו אטיל תלאש 3

 .7--6 'ע .10 'לג .1919 -- ט"ערת .ןועובש .הריפצה

 .יאנק .י :םותח

 :(םייסב ''םידוהיה םוי"ב) םואנ 4

 .11--10 'ע .13 'לג .1919 -- ט"ערת .ןועובש .הריפצה

 :םולשה ילבח 5

 .6-5 'ע .14 'לג .1919 -- ט"ערת .ןועובש .הריפצה

 :קסניפב הגרהה 6

 .7--6 'ע .16--15'לג .1919 -- ט"ערת .ןועובש .הריפצה

 :[םייסה לש] הינשה היפסה ןתפמ לע 7

 .6-5 'ע .17 'לג .1919 -- ט"ערת .ןועובש .הריפצה

 .יאנק .י :םותח
 :(תונורכזמ םיעטק) ץרפ .ל .י 8

 :יאמב ישילשח לש היצרלקדה 9

 .2] 'לג .6--5 'ע .20 'לג .1919 -- ט"ערת .ןועובש .הריפצה

 .6--5 'ע

 :[ימואלה טועימה תלאשל םייסב] םואנ 0

 .13--11 'ע .22 'לג ,1919 -- ט"ערת .ןועובש .הריפצה

 :ןוחצנ 1

 .5--4 'ע .24 'לג .1919 -- ט"ערת .ןועובש .הריפצה

 םיטועימה לש םהיתויוכז תא חיטבמה סיראפב הזוחה לע]

 םלועה תמחלמ רחאל ומקש תושדחה תוכלממב םיימואלה

 .[ןושלו תד יניינעב

 :. . .ךידיב היה םחז לש רפושז 2

 -ילופה לע] :6--5 'ע .25 'לג .1919 -- ט"ערת .ןועובש .הריפצה

 .[ןילופ תלשממ לש תינוציחהו תימינפה הקיט

 .יאנק .י :םותח

 :םולשה 3

 .5--4 'ע .26 'לג .1919-- ט"ערת .ןועובש .הריפצה

 .יאנק .י :םותח

 :תיפיראפה היצנבנוקה 4

 .7--5 'ע .28 'לג .1919 -- ט"ערת .ןועובש .הריפצה
 :(זומת 'כל) ףסה לע 5

 .1 'ע .29 'לג .1919 -- ט"ערת .ןועובש .הריפצה

 "תודחא" ןוהט עשוהי ר"ד לש ורמאמל ותבושת] תודחאתה 6

 :[ל"'נה ןוילגב

 .32 'לג ;8--1 'ע .31 'לג .1919-- ט"ערת .ןועובש .הריפצה

 .8--6 'ע

 .[רפסה תיבב םידומילה תפש תלאשל]
 :[םייסה תדובע לש] לכה ךס 7

 .6-5 'ע .33 'לג .1919 -- ט"ערת .ןועובש .הריפצה

 .יאנק .י :םותח

 הינשה הבישיב םואנ) :ןילופב םידוהיה לש יטילופה בצמה לט 8

 :(ןילופ ינויצ לש תיעיברה תיצראה הדיעוה לש

 .30--28 'ע .35--34 'לג .1919 -- ט"ערת .ןועובש .הריפצה

 :יוטנגרומ תדעו 9

 .7--6 'ע .38 'לג .1919 -- ט"ערת .ןועובש .הריפצה

 200 0 62וש0ז1ץמו 21620210 :

 27016 270005816. 0/81792208. ]\אע 16-17. 29 3וזקת

 1919 ז. ;" 2.

 .1920--1919 -- פ"רת

 :תוליהקה תלאשל 1

 .7-6 'ע .42 'לג .1919 -- פ"רת .ןועובש .הריפצה

 :יירטלביטש" לש הקיטילופה 2

 .52 'לג ;6--5 'ע .50 'לג .1919--פ"רת .ןועובש .הריפצה

 םיחרזאה תנשל לכה-ךס ןיעמ) םירוסי לש םנוכשח ךותמ 3

 .7 'ע :(השדחה

 276 רבוחל לאומש

 .1 'לג .1920 ראוניב 2--פ"רת תבט אי .טנ הנש .הריפצה

 :(םיידוהיה םידעה יצעוי לש הדיעוה ירחא) דחא דעצ דוע 4

 .3 'לג .1920 ראוניב 5 -- פ"רת .תבט די .טנ הנש .הריפצה

 התעפוהל לארשי ינומא ימולש" לש םסחיל] "תמ לא רלוי 5

 :[תימויה "הריפצה" לש תשדוחמה

 .7 'לג .1920 ראוניב 9 -- פ"רת .תבט חי .טנ הנש .הריפצה

 :(םייסה תבישיב) םואנ 6

 .8 'לג .1920 ראוניב 11 --פ'רת .תבט כ .טנ הנש .הריפצה

 :(הינמרג ןיבו םכסהה תכלממ ןיב) םולשה תירב לש הרושיא 7

 .9 'לג .1920 ראוניב 13--פ"רת .תבט בכ .טג הנש .הריפצה

 :הרזעה תדובעב תוספורטופאה תטיש 8

 .13 'לג .1920 ראוניב16 -- פ"רת .תבט הכ .טנ הנש .הריפצה

 :תויבשלובה םע המחלמה 9
 .16 'לג .1920 ראוניב 20 -- פ"רת .תבט טכ .טנ הנש :הריפצה

 :(םייסב תינלופה תוחרזאה תלאשב) םואנ 0

 .18 'לג .1920 ראוניב 22 פ"רת .טבש ב .טנ הנש .הריפצה

 :םולשו המחלמ ןיב 1

 .33 'לג .1920 ראורבפב 19 --פ"רת .טבש ל .טנ הנש .הריפצה

 :ותאצרהו יוטנגרומ 2

 .34 'לג .1920 ראורבפב 20 --פ"רת .רדא א .טנ הנש .הריפצה

 :(בולוקוס לא) ןארלימ לש ובתכמ 3

 .35 'לג .1920 ראורבפב 22 -- פ"רת .רדא ג .טנ הנש .הריפצה

 :בולוקוס לש ותילע 4

 .40 'לג .1920 ראורבפב 27 -- פ"רת .רדא ח .טנ הנש .הריפצה

 :(ומויקל הנש תואלמל) :םיראפב םידוהיה םיריצה תדעו 5

 .70 'לג .1920 לירפאב 2--פ"רת .ןסינ די .טנ הנש .הריפצה

 :[םילשוריב תוערפה ירחא] !רוחא עתרנ אל 6

 .1920 לירפאב 11 --פ"'רת ןסינ גכ .74 'לג .טנ הנש .הריפצה
 לירפאב 16 -- פ"רת ןסינ חכ .טנ הנש .הריפצה :הערכהה ינפל 7

 .79 'לג 20

 :םפראב םיקנחנה 8

 .81 'לג .1920 לירפאב 19 --פ"רת רייא א .טנ הנש .הריפצה

 :תירקיע הריתס 9

 .85 'לג .1920 לירפאב 23 --פ"רת רייא ה .טנ הנש .הריפצה

 בצמה לע תיללכ הפקשה ןיעמ) תוימואל תויוכז דעב המחלמ ךותמ 0

 :(ןילופב

 .6-4 'ע .הכ 'לג פ"רת .םלועה
 :(יקסניטוב'ז באזל שדקומ) ליפטמח 1

 .91 'לג .1920 לירפאב 30 -- פ"רת רייא בי .טנ הנש .הריפצה

 :בויקר חתפא 2

 .95 'לג .1922 יאמב 5 --פ"רת -- רייא זי .טנ הנש .הריפצה

 :םינתפ תמח ךותמ 3

 .96 'לג 1920 יאמב 6-- פ"רת רייא חי .טנ הנש .הריפצה

 :(השרוב הלואגה תוגיגחב) םואנ 4

 .97 'לג .1920 יאמב 7 -- פ"רת רייא טי .טנ הנש .הריפצה

 :םישוריפה 5
 .101 'לג .1920 יאמב 18 -- פ"רת רייא כ .טנ הנש .הריפצה

 :(םייסב תינויצוטיטסנוקה הדעוה לש התדובעל) ?ןימאנ הז ךיא 6

 .104 'לג .1920 יאמב 16 --פ"רת רייא חכ .טנ הנש .הריפצה

 .103 'לג .1920 ילאמב 14 -- פ"רת רייא וכ .טנ הנש הריפצה

 :(לארשי-ץרא ביצנל לאומס טרברה לש ותונמתהל) ןושארה דעצה 7

 :(תונויצהו לארשי-ץרא תלאשל "'דנוב"'ה לש וסחיל) "ןויצ יאנוש 8

 .106 'לג :192) "אמב 18 -- פ"רת ןויס א .טנ הנש .הריפצה

 תנומא ימולש" תדוגא לש הריכזתל) הרזתה םשב הנטש בחכ 9

 :(תיטירבה הלשממל לארשי-ץרא רבדב "לארשי
 .108 'לג .1920 יאמב 21 --פ"רת ןויס ד .טנ הנש .הריפצה

 :(ומירדןאס תדיעוב םינויצה ןוחצנל) םילאושל הבושת 0

 .113 'לג .1920 יאמב 28 -- פ"רת ןויס אי .טנ הנש .הריפצה

 :אבו ךלוה רבשמה 1

 .116 'לג .1920 ינויב 1 --פ"רת ןויס וט .טנ הנש .הריפצה

 : !תואלפנ תושעל םיכלוה ונא 2
 .125 'לג .1920 ינויב 11 -- פ"רת ןויס הכ .טנ הנש .הריפצה
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 :(ץראה ןינב תולאשל) ןוילָע ןוירטירק 3

 .136 'לג ,1920 ינויב 25 -- פ"רת זומת ט .טנ הנש .הריפצה

 :(םייסב יקסבארג לש ומואנל) ?ןורתפה והזה 4

 .142 'לג .1920 ילויב 2-- פ"רת זומת זט .טנ הנש .הריפצה

 :(ותדלוהל הנש םישימח) תיטילופה ותדובעו ןזהט . עשוהי ר'ר 5

 .8--ז 'ע .גכ 'לג .ט הנש .פ''רת .םלועה

 :(סראמב 21 ,ןודנולב האצרה) הינלופב תינזיצה תוחתפתהה 6

 .16--15 'ע .דכ 'לג .פ"רת .םלועה

 תוימואל תויוכז דעב המחלמ ךותמ 7

 :(ןילופב בצמה לע תיללכ הפקשה ןיעמ)

 ;6--4 'ע .הכ 'לג ;4--2 'ע .דכ 'לג .ט הנש .פ"רת .םלועה

 .5--3 'ע .חל 'לג ;4--2 'ע ,זל 'לג ;2--1 'ע ,דל 'לג

 םידוהיה תנידמ 8
 :(פ"רת זומת כ --- ד"סרת זומת 'כ ,לצרה לש ורכזל)

 .144 'לג .1920 ילויב 6 --פ"רת זומת 'כ .טנ הנש .הריפצה

 : תנשפנל וניבה 9

 .148 'לג .1920 ילויב 9 --פ"רת זומת גכ .טנ הנש .הריפצה

 ...ךידיב היה בםהז רפוש 0

 .154 'לג .1920 ילויב 16 --פ"רת בא א .טנ הנש .הריפצה

 :םידוהיה תלאשל הצעומה 1

 םוקמב] .1920 ילויב 21--פ"רת בא בי .טנ הנש .הריפצה

 .[הריפצה ינרק -- הריפצה

 תמיאמ ,רחא םשב ארקנ ןוילג לכש ןויכ ,ןוילגה .סמ רסח

 .תינלופה הרוזנצה

 :(תוצעומה תירבל --ןילופ ןיב ינמזה םולשה תלאשל) היפצ ךותמ 2

 זכ ;160 'לג .192) ילויב 30 -- פ"רת בא וט .טנ הנש .הריפצה

 .172 'לג .1920 טסוגיוא 13 -- פ"רת בא

 :םידוהיה תדיגב לע הדגאה 3

 .190 'לג .1920 רבמטפסב 3 -- פ"רת לולא ב .טנ הנש .הריפצה

 :םייזנשה לעו תורומתה לע 4

 .192 רבמטפסב 10--פ"רת לולא זכ .טנ הנש .הריפצה

 .196 'לג

 :הנשה תפוקתל 5

 .1929 רבמטפסב 12--פ"רת לולא טכ .טנ הנש .הריפצה

 .197 'לג

 (1921--1920) א"פרת

 תירבל הניב תינלופה םולשה תחלשמל) אפרת היראוולאקו הגיר 6

 :;(תוצעומה

 .1929 רבמטפסב 17 --א"פרת ירשת .ה .טנ הנש הריפצה

 .200 'לג

 :(םייסה לש) השדחה הבישיה ןתפמ לט 7

 .1929 רבמטפסב 20-- א"פרת ירשת ח .טנ הנש .הריפצה

 .202 'לג

 :(םייסה תבישיב) םואנ 8

 .1920 רבמטפסב 30-- א"פרת ירשת חי .טנ הנש .הריפצה

 .207 'לג

 :("'הדיגב' ןוועב תומל םטפשמ אצוהש םידוהיה לע) הששו םישש 9

 .1922 רבוטקואב 1 --א"פרת ירשת טי .טנ הנש .הריפצה

 .208 'לג

 לש הזופסקאה לע םייסב םואנ) םידוהיהו תיחכונה הלשממה 0

 :(םירטסינימה שאר

 .טנ הנש .הריפצה

 .221 - ,220 'לג .0

 :'םזינויצ - םייפס' 1

 .טנ הגש .הריפצה

 .224 'לג

 :טאניפל ביבסמ 2

 .1920 רבוטקואב 26--א"פרת ןושח די ,טנ הגש .הריפצה

 .227 'לג

 :(ןילופב םידוהיה תלאשל) ?ואל וא ןה 3

 .1922 רבוטקואב 29 -- א"פרת ןושח זי .טנ הנש .הריפצה

 רבוטקואב 19 ,18-- א"פרת ןושח ז וו

 .1920 רבוטקואב 22-- א"פרת ןושח י

 8|2 היפרגוילביב

 .230 'לג

 -פסב 29 םייסב םואנ) תינלופה היצוטיטסנוקב םידזהיה תויוכז 4

 :(1920 רבמט

 .232 'לג .1920 רבמבונב 1 -- א"פרת ןושח כ .טנ הנש .הריפצה

 :ןודנולבש תוליהקה יריצ דעו תוטלחה 5

 .1929 רבמבוגב 4--א"פרת ןושח גכ .טנ הנש  .הריפצה

 .235 'לג

 :רשפא יא ידוהי ילכ 6

 .1922 רבמבונב 7--א"פרת ןושח דכ .טנ הנש .הריפצה

 .231 'לג

 :(יקסדנא :.ש לש) חותפה רבקה לע 7
 .1920 רבמבונב 10 -- א"פרת ןושח טכ .טנ הנש .הריפצה

 .240 'לג

 :לגנארוו לש ותסובת ירחא 8

 .1929 רבמבונב 16-- א"פרת ולסכ ה .טנ הנש .הריפצה

 .245 'לג

 :ןתמו אשמ םושו 9
 .1929 רבמבונב 30 --א"פרת ולסכ טי .טנ הנש .הריפצה

 .257 'לג

 רַאפ הליהק רעוועשרַאוו רעד ןיא טכאמ רעד םורא ףמאק רעד 0

 יִאקפיערוועי קינטסעיוו' ןשיפור ןיא טקורדעג) המחלמ

 .(1914 ,"ינישטשבָא

 לאירעטאמ א) גנוטלאוורעפטסבלעז רעשידוי רעד ןופ תודוסי יד 1

 ;(רהַאי 1919 ןיא שיליופ ןיא טגנַאלרעד
 -עטַאמ ןוא ןעלקיטרַא ןופ גנולמָאז ,"הליהק עשידוי יד" ןיא

 עיצַאזינַאגרָא רעשיטסינויצ רעד ייב גַאלראפ ,אשראווו .ןלַאיר

 .70--57 'ע .1920 ןליופ ןיא

 :(רבמצדב 3 םוימ םייסה תבישיב) םואנ 2

 .192 רבמצדב 6--א"פרת ולסכ הכ .טנ הנש .הריפצה

 .262 'לג

 :תונושארה לע הרזח 3

 .1929 רבמצדב 10--א"פרת ולסכ טכ .טנ הנש .הריפצה

 .266 'לג

 !המכ הז םיכחמ ונאו 4

 'לג .1920 רבמצדב 15-- א"פרת תבט ד .טנ הנש .הריפצה

0. 
 :םי'דהל תטישו הארוהה תטיש 5

 .273 'לג .1920 רבמצדב 19 -- א"פרת תבט ח .טנ הנש .הריפצה

 :רבשמהח 6
 'לג .1920 רבמצדב 29 --א"פרת תבט חי .טנ הנש .הריפצה

2 
 :םידוהיה תלאש רכרב ןתמהו אשמה לש ושוריח ינפל 7

 -- א"פרת ןסינ חי ,השרו (יתורפס-ינידמ ןוילג) םינמזה ןיב

 .1921 לירפאב 6

 י"ע תינמז הרגסנש "הריפצה" םוקמב עיפוה ל"נה ןוילגה

 .יקסניפ ישודק רכזל" רמאמה ללגב (תינלופה הלשממה

 :תושמשה ןיב 8

 .10 'לג .1921 ראוניב 12-- א"פרת טבש ג .ס הנש .הריפצה

 :םידוהי םע ןתמו אשמה לש ושודיחל 9

 .12 'לג .1921 ראוניב 14-- א"פרת טבש ה .ס הנש .הריפצה

 היזלש לש טיצסיבלפב םתעבצה לע) םידוהיה לש םתבוח 0

 :(הנוילעה

 .15 'לג .1921 ראוניב 21 -- א"פרת טבש בי .ס הנש .הריפצה

 :הרוצב המוח 1
 .31 'לג .1921 ראורבפב 6 -- א"פרת טבש חכ .ס הנש .הריפצה

 :(1921 ראורבפב 4 םוימ םייסה תבישיב) םואנ 2

 ראורבפב 7 ,6 --א'פרת טבש טכ ,חכ .ס הנש .הריפצה

 .32 ,21 'לג .1

 :(תינויצה העונתב) רבשמה 3

 .36 'לג .1921 ראורבפב 11 -- א"פרת 'א רדא ג .ס הנש .הריפצה

 :6ו) םידוהיהו םינלופה ןיב ןתמהו"אשמה לע י'םלועהי 4
 .1921 ראורבפב 20-- א"פרת 'א רדא בי .ס הנש .הריפצה
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 .43 'לג

 .המיתח ילב

 ;(ראורבפב 22 םוימ םייסה תבישיב) םואנ 5
 ראורבפב 25 ,24-- א"פרת 'א רדא זי ,זט .ס הנש .הריפצה

 .48 .47 'לג .1

 :חשק הלאש לש חרוריבל 6

 'א רדא זי .ס הנש .הריפצה

 .48 'לג
 :היצוטיטפנוקה לש תישילשה האירקח ינפל 7

 .54 'לג .1921 סראמב 8--'א רדא חכ .ס הנש .הריפצה

 :היפור תוערואמל 8
 .57 'לג .1921 סראמב 11 -- א"פרת 'ב רדא א .ס הנש .הריפצה

 :תינלופה היצוטיטסנוקב םיימואלה םיטועימה תויוכז 9
 סראמב 17 ,16 ,15-- א"פרת 'ב רדא ז ,ו ,ה .ס הנש .הריפצה

 .62 ,61 ,60 'לג .1

 .1921 ראורבפב 25 -- א"פרת

 לש םייסה תבישיב םואנ) ירסומה ןוחצנהו "תטלשה תדהי 0

 :(סראמב 1

 .1921 סראמב 14-- א"פרת 'ב רדא 'ד .ס הנש .הריפצה

 .59 'לג

 :הוהבו רכעב תוינויצה 1
 .63 'לג .1921 סראמב 18 -- א'פרת 'ב רדא ח .ס הנש .הריפצה

 :הנירב םולשה 2

 .ס הנש .הריפצה

 .65 'לג

 :(!!) םידוהיהו םינלופה ןיב ןתמו"אשמה לע ''םלועה" 3

 .1921 סראמב 21--א"פרת 'ב רדא אי

 .1921 סראמב 23-- א"פרת 'ב רדא גי .ס הנש .הריפצה

 .67 'לג

 .ןירוח-ןב .י :םותח

 :הרתי תוריהז ךותמ 4
 .1921 סראמב 25-- א"פרת 'ב רדא וט .ס הנש .הריפצה

 .69 'לג

 :(הריגהה תלאשל) ?ןאל 5

 .1921 לירפאב 3--א"פרת 'ב רדא דכ .ס הנש .הריפצה

 .76 'לג

 :הדיחי ךרד 6

 .81 'לג .1921 לירפא 8 -- א"פרת ב רדא טכ .ס הנש .הריפצה

 :(םייסב םואנ) י'תרחא ןילופ לע ונמלח ונהנא' 17

 -- א"פרת ןסינ 'י .השרו ,יתורפס-ינידמ ץבוק ,תושמשה ןיב

 .7 'ע ,1921 לירפאב 8

 .[הרוזנצה י"ע תינמז "הריפצה" הרגסנש רחאל עיפוה]

 :הקירמאב תינויצה תחלשמה 8

 .86 'לג .1921 לירפאב 28 -- א"פרת ןסינ כ .ס הנש .הריפצה

 :(ומירדןס תטלחהל הנש תאלמל הגיגחב) םואנ 9

 .78 'לג .1921 יאמב 2-- א"פרת ןסינ דכ .ס הנש .הריפצה

 -תפיסאב םואנ) ייללארשי ינומא ימולש" לש הריפחמה הדוגבה לט 0

 :(ןילופב תינויצה תורדתסהה לש םעה

 .89 'לג .1921 יאמב 4-- א"פרת ןסינ וכ .ס הנש .הריפצה

 :(ופיב תוערואמל) םדח-תירב 1

 .91 'לג .1921 יאמב 6 -- א"פרת ןסינ חכ .ס הנש .הריפצה

 :(ופיב תוערואמה לש םעה-תפיסאב) םואנ 2

 .םש

 :?יאנירה הזוחה לש היצקיפיטרה דעב םידוהיה ועיבצה אל עודמ 3

 .97 'לג .1921 יאמב 13-- א"פרת רייא ה .ס הנש .הריפצה

 היצלפרטניא) תועובש ינשל התריגפו הריפצה תמרחה רבדכ 4

 םירטסינימה תצעומ אישנ לא םייסב וירבחו םיובנירג ריצה לש

 "הריפצה" 'לגב קסניפ ישודק רכזל" רמאמה תספדה ללגב

 :(85 .סמ

 .98 'לג .1921 יאמב 15 א"פרת רייא ד .ס הנש .הריפצה

 יאמל ןושארה םויב םידוהיה םילעופב ושענש םיטפשה רבדב 5

 :(יאמב 13 םוימ םייסב היצלפרטניא)

 .99 'לג .1921 יאמב 16-- א"פרת רייא ח .ס הנש .הריפצה

 :(לארשי-ץראב הדובעה ןעמל םיעצמאה תרבגהל) םירבדה לוק 6

 200 רבוחל לאומש

 .103 'לג .1921 יאמב 20 -- א"פרת רייא בי .ס הנש ,הריפצה

 !בטומ -- םילודג םיעצמא ונל ויהי םא 7

 .108 'לג .1921 יאמב 27 -- א"פרת רייא טי .ס הנש .הריפצה

 :ונשארב ונמד 8

 .120 'לג .1921 ינויב 10 -- א"פרת ןויס ד .ס הנש .הריפצה

 :ןומאה לט 9

 .124 'לג .1921 ינויב 17-- א"פרת ןויס אי .ס הנש .הריפצה

 :םילשוריו ןודנול 0

 .130 'לג .1921 ינויב 24 --- א"פרת ןויס חי .ס הנש .הריפצה

 :(גארפב לודגה לעופה דעוה תבישי ןתפמ לע) תירקיעה הלאשה 1

 :(,צ) םידוהיהו םינלופה ןיב ןתמהוזאשמה לע ''םלועהי 2

 .142 'לג .1921 ילויב 8 --- א"פרת זומת ב .ס הנש .הריפצה

 ,1921 ילויב 20 ,17 -- א"פרת זומת די ,אי .ס הנש .הריפצה

 .152 ,149 'לג

 .ןירוח-ןב .י :םותח

 :העונתהו בושיה 3

 .160 'לג .1921 ילויב 29 -- א"פרת זומת גכ .ס הנש .הריפצה

 :(זדולב תינויצה תיצראה הדיעוב םואנ) ןילופב ונכצמ לע 4

 .165 'לג .1921 טסוגואב 4 -- א"פרת זומת טכ .ס הנש .הריפצה

 :םירקבמל ותבושת 5

 .165 'לג .1921 טסוגואב 4 -- א"פרת זומת טכ .ס הנש .הריפצה

 :תובהלתהה לעו תוקפסה לע 6

 .172 'לג .1921 טסוגואב 12-- א"פרת בא ח .ס הנש .הריפצה

 היצלפרטניאה לע יקסלוקס רטסינימה לש ותבושתל) חפיאו הפיא 7

 רכזל שדקוהש ,רמאמ הסיפדהש לע "הריפצה" תריגס רבדב

 :(קסניפ ישודק

 .178 'לג .1921 טסוגואב 19 -- א"פרת בא וט .ס הנש .הריפצה

 :י'תוימלועה' רקיע לט 8

 .184 'לג .1921 טסוגואב 26 -- א"פרת בא בכ .ס הנש .הריפצה

 ,[םעה לש תוימואלה תויוכזיה 9

 הבישי ,דאבסלרקב רשע-םינשה ינויצה סרגנוקב םואנ]

 :[תינימש

 .1921 רבמטפסב 12 -- א"פרת לולא ט .ס הנש .הריפצה

 .198 'לג

 :ונמצע לא הבושתה 0

 .1921 רבמטפסב 23-- א"פרת לולא כ .ס הנש .הריפצה

 4205 'לג

 :. . .רנל הפי הקיתשהש שי 1

 .1922 רבמטפסב 30-- א"פרת לולא זכ .ס הנש .הריפצה

 4211 לג

 (1922--1921) בפרת

 םיחוכיוה תעשב םייסב םואנ) ?הינלופ לש ערה הבצמ רוקמ היא 2

 :(םירטסינימה אישנ לש הזופסקאה לע

 ילג .1921 רבוטקואב 7 -- ב"פרת ירשת ד .ס הנש .הריפצה

6. 

 :ימינפה םוניכה תפוקת ןתפמ לט 3

 .1921 רבוטקואב 16-- ב"פרת ירשת די .ס הנש .הריפצה

 220 ילג

 :היפורבש ירוהיה ונמלוט ןברוהל 4

 .1921 רבוטקואב 21--ב"פרת ירשת טי .ס הנש .הריפצה

 .223 'לג

 :ןויסנה ןמ םירמל ןיא 5

 .1921 רבוטקואב 28 -- ב"פרת .ירשת וכ .:ס הנש .הריפצה

 227 'לג

 :עגַארפ עשידוי יד ןוא עיצוטיטסנַָאק עשיליופ יר 6
 .2 ,1 .מונ ,1921 .עשראוו .שדוח רעד

 לע אצוהש "תוערפה רפס"ב הנושארב ספדנ) ןילופב םימורגופה 7
 ;(תינמרגה ןושלב ,1910 ןלק .ינויצה לעופה דעוה ידי
 :ורפס ךותב
 -- ב"פרת ,ףסאיחא ,השרו (1912--1906) ןילופ ידוהי תומחלמ
 .50-5 'ע .2
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 לולא בי--בא חכ ,דבסלרקב רשע-םינשה ינויצה סרגנוקב) םואנ 8

 :(1921 רבמטפסל 15--1 -- א"פרת
 ,ףסאיחא תאצוה ,השרו .רשע-םינשה ינויצה סרגנוקה :ךותב

 .80--79 'ע .ב""פרת

 :טעטימַאק"סנָאיצְקַא ןופ גנוציז רעד ךאנ 9

 .12 .מונ .1922 ראונאי 13 .טנייה רעיינ

 :פאג-אקוזד רעד זיב סאג -- אזוונג רעד ןופ 32)
 .30 .מונ .1922 ראורבעפ 3 .אשראוו .טנייה רעיינ

 -רענייפניס א ןופ ןעקורדנייא) תולג ןיא דנאל א טימ קלַאפ א 1

 :(רהַאפנעמַאזוצ

 32 .מונ .1922 ראורבעפ 6 .טנייה רעיינ

 :גנוריגער יד ןוא ןזעווזלוש עשידיא סאד 2

 .36 .מונ .1922 ראורבעפ 10 .טנייה רעיינ

 :םייפ ןעדנעריאוטיטסנַאק םעד ןופ ףוס רעד 3

 .45 ימונ .1922 ראורבעפ 21 .טנייה רעיינ

 :ןעליופ ןיא עידענַארט רעזדנוא 4

 .54 .מונ .1922 ץרעמ 3 .טנייה רעיינ

 :ןטלבנס ענרערַאמ יד 5

 .60 .מונ .1922 ץרעמ 10 .טנייה רעיינ

 :(עיצקַא ץולחה-עובש טעמדיוועג) םיצולח 6

 .63 .מונ .1922 ץרעמ 14 .טנייה רעיינ

 :הבוט א ןיא ךיז טלדנַאווראפ סאוו ,הערַא 7

 "טנייה רעיינ" םוצ עגַאלייב עלעיצעפס) טנַאירטאפער רעד

 .1922 ץרעמ 17 .66 .מונ
 :טעטימאק-סנָאיצקַא ןעשיטפינויצ ם/נופ עיסעס עטר יד 3

 .72 .מונ .1922 ץרעמ 24 .טנייה רעיינ

 :אנליוו ןופ גנוקינייאראפ יד 9

 73 .מונ .1922 ץרעמ 26 .טנייה רעיינ

 :טאר"לַאנַאיצַאנ ןטשידיא ןעגילייווטייצ ןופ טייברא רהַאי יירד 0

 .84 .מונ .1922 לירפא ד .טנייה רעיינ

 :טאר-לאנַאיצַאנ ןעשידיא ןעגילייווטייצ ןופ טייברַא רהאי יירד 1

 .85 .מונ .1922 לירפא 9 .טנייה רעיינ

 :ועגנוגנערטשנָא יד רעקראטש ןעטייקגירעוזש יד רעסערג םאוו 2

 .עגַאלייבדלקש עלעצעפס .87 .מונ .1922 לירפא 11 .טנייה רעיינ

 :(ןעליופ ןיא שא םולש ןופ ןעמוקנַָא םוצ) אבה ךורב 3

 .88 :מונ .1922 לירפא 12 .טנייה רעיינ

 אקבולָאה ,יענעטרַאק עד ןעודַאב ןופ ןעגנוזעלרַאפ יד וצ) םינמיפ 4

 :(ןליופ ןיא עגַארפ-ןעדיא רעד ןגעוו יקסנַאטַאפש ןוא

 .92 .מונ .1922 לירפא 18 .טנייה רעיינ

 :םטסנטפשעג ץשטיידדשיסור סאד 5

 .98 .מונ .1922 לירפא 28 .טנייה רעיינ

 :דנאלפור ןעשיראצ ןיא יוו יוזא 6

 רעשיפַארגַאנעטס) עיצאנידרַא -- להַאוו רעד ןגעוו עדעדדםויס יד 7

 .103 .מונ .1922 יאמ 5 .טנייה רעיינ

 :(טכירעב

 .110 .מונ .1922 יאמ 14 .טנייה רעיינ

 ליה ןיא ןעטסינויצ יד" לעקיטרַא םעד ןגעוו) !האופר א ךיוא 8

 :(יקסוואשרַאוו רעירוק" ןופ

 .112 .מונ .1922 יאמ 16 .טנייה רעיינ

 :(יאמ 16 ,םייס ןיא עדער) טכער ערעזדנוא ראפ ףמָאק רעד 9

 .115 .מונ .1922 יאמ 19 .טנייה רעיינ

 :עטכערעג יד טפוז ןטמ 0
 .119 .מונ .1922 יאמ 24 .טנייה רעיינ

 -ינויצ ןייז ןופ םואעליבוי ןעגירהעי 25 םוצ) ןאהט ץעשוהי רך 1

 :(טייברַא רעשיטס

 .120 .מונ .1922 יאמ 25 .טנייה רעיינ

 :(טייצרהַאי רעט-18 ס'לצרעה רָאדַאעט) טציא ןוא רעהירפ 2

 .163 .מונ 1922 ילוי 16 .טנייה רעיינ

 :הפוקת ץעדנעצנעלג א ןופ םויס םייב 3

 .172 .מונ ,1922 ילוי 26 ,טנייה רעיינ

 :הרות עשיליופ"טכע יד 4

 .174 .מונ .1922 ילוי 28 .טנייה רעייג

 22 היפרגוילביב

 :ץנטרעפנַָאק -- רהַאי רער ךאנ 5

 .210 :מונ .1922 רעבמעטפעס 8 .טנייה רעיינ

 :תוחילש ס'יקסוואלפַָאטול 6

 .216 .מונ .1922 רעבמעטפעס 15 .טנייה רעיינ

 קָאלב-ןעטעטילַאנָאיצאנ םעד ןופ גנוטיידעב

 :(םיובנירג .י טאטופעד ןופ טַארטפער

 :רעביא ךיז ט'רזח עטבישעג יד 8

 .272 .מונ .1922 רעבמעוואנ 24 .טנייה רעיינ

 :ןכייצ א 9

 .216 .מונ .1922 רעבמעוואנ 29 .טנייה רעיינ

 :ייטיידהרהעמ עטשימענג" יד רעדיוו 0

 .295 .מונ .1922 רעבמעצעד 21 .טנייה רעיינ

 :ןביזלג טשינ ךיז טליוו סע 1

 .296 .מונ .1922 רעבמעצעד 22 .טנייה רעיינ

 :טָאטלוזער ןייז ןוא תועט רעד 2

 .302 .מונ .1922 רעבמעצעד 29 .טנייה רעיינ

 -טכירעב) יד 7

:6 353 
 5ו0מ081802150ם65 22010801 665 2011 210ת8606ם 0ת-

 276855685 [/סתג 1 טופ 14 5600606 1921. וז

 \/67145, 36711ם, 1922. .ק. 2.

 ג''פרת

 :[תוידוהיה] תוימואלה תוצעומה 4

 .207--193 'ע .גי הנש .ג"פרת .השרו .ףסאיחא-חול

 :תימואלה ונתמחלמב תונושלה תלאש 5

 .140--139 'ע .ז 'לג .אי הנש .ג"פרת .םלועה

 :(ןבלה רפסה לע) הבושת ןהל ןיאש תולאש 6

 .901--900 'ע .טמ 'לג .אי הנש .ג"פרת .םלועה

 :י'זוופש'ה תלאשל 7

 .406--405 'ע .כ 'לג .אי הנש .ג"פרת .םלועה

 ד"פרת
 :תונרשפ 8

 .6 'ע .ד 'לג .בי הנש ,ד"פרת .םלועה
 :א ,תוינויצה לש הנובשחל 9

 .205 'ע .בי 'לג .בי הנש .ד"פרת .םלועה

 ה"פרת

 :ד/'יה סרגנוקב םואנ 0

 .682 'ע .הל 'לג .גי הנש .ה"פרת .םלועה

 :(האצרה) לארשיב ןוטלשהו הטירוטואה תלאש 1

 .19 'לג .1925 ראוניב 22 .ה"פרת תבט וכ .השרו .םויה
 :רעונה 2

 .50 'לג .1925 ראו ובפב 27 -- ה"פרת רדא ג .םויה

 :!הט יפרבינואה םעל םישענ ונא םויה 3
 .78 'לג .1925 לירפאב 1 -- ה"פרת ןסינ ז .םויה

 :(ג--א) ןילופב רפסה יתבו םידוהיה 4

 ילויב 8 ;ינויב 22 ,12 -- ה"פרת זומת זט ,א ,ןויס כ .ץראה
5, 

 :ןורתפ תשרודהח הלאמט 5

 .1925 ילויב 10-- ה"פרת זומת חי ,רבד

 :ןליופ ןיא ןזעוולוש סאד ןוא ןדיא יד 6

 -ַאקע ןוא קיטסיטַאטס ,עיפַארגָאמעד עשידיא ראפ רעטעלב

 .110--104 'ע .5 .מונ .גנאגרַאי רעט-3 .1925 ןילרעב .קימָאנ

 6יזגסתזנ3ת 11 118ת601148 (11הואדא /186ה56088 ) :

 (?6סקנזעא חהתוהזיא ג. 1. 1ה6ת:603ה. כ6קהעוז, 1925. דק.

.10 

 :(ד'יה סרגנוקב האצרה) ןילופמ שאל הילעה לט 8

 .1925 ילויב 12 -- ה"פרת זומת כ .רבד

 :(טייצרהַאי רעד50 ןייז ןופ ןעקנעדנָא םוצ) סעה השמ 9

 ןעמעלבַארפ יד ראפ טפירשנעכַאוו ייווצ .רעטעלב עשיטסינויצ
 -טפיוה םעד רעטנוא קלַאפ ןעשידי ןופ ןעבעלפיוא םעד ןופ
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 ודה'פרת אשראוו .דנאב רעטשרע .םיובנירג קחצי ןופ גנוטייל

 .14--3 'ע .1 .מוג .5

 :(ןעציטָאנ) גנונדרַא"גַָאט רעד ףיוא 0

 :געטדרופלאב יד ןוא ןעגנורעייפ -- סטעטיזרעווינוא יד .א

 .40--38 'ע .1 .:מונ .רעטעלב עשיטסינויצ

 :געט ס'צרפ .ב

 .42--40) 'ע .טרָאד

 :געיז ןכאנ .ג

 .45--43 'ע .טרַאד
 :(עיסעס רעטניוו רעד ךאנ) תועט א ועזעוועג זיא םע .ד

 .יאנק .י :םותח

 (ןעציטַאנ) גנונעדרַאדגַאט רעד ףיוא 1

 :לוחה ימי יד .א

 :טעטימַאק סנַָאיצקַא ןופ ןברוח רעד .ב

 .81--80 'ע .טרַאד

 :קילבופער רעשיליופ רעד ןופ טעשזדוב רעד .ג

 .94--82 'ע .טרַאד

 .יאנק .י :םותח

 וטבעל-סקלַאפ ןשידיי םנופ עיצַאזיראלוקעס ןגעוו המחלמ יד 2

(|--): 

 ;115--111 'ע .3 .מונ .רעטעלב עשיטסינויצ

 ;162--157 'ע .4 .מונ

 .214--208 'ע .5 .מונ

 :(ןעציטַאנ) גנונדרַא-גַָאט רעד ףיוא 3

 :ןינע רעטגידעלרע א זיא סע ,א

 .126--124 'ע .3 .מונ .טרַאד

 :עלעוטקַא טשינ סאד ןוא עלעוטקַא סאד .ב

 .127--126 'ע .טרָאד

 :גנורגער רעד טימ ןעגנולדנַאהרעטנוא רעדיוו .ג

 .133--129 'ע .טרַאד

 .יאנק .י :םותח

 :(ןעציטַאנ) גנונדרַאדגַָאט רעד ףיוא 4

 :ביצנ רעיינ רעד .א

 .179--177 'ע 4 .מונ רעטעלב עשיטסינויצ

 :ףמאק"ןעכארפש רעד ןוא ןעזעוולוש עשידיי סאד .ב

 .185--181 'ע .טרָאד

 .יאנק .י :םותח

 :גנודיישטנט רעד ראפ 5

 .255--249 'ע .6 ,מוג .רעטעלב עשיטסינויצ

 :(.ק.א ןופ גנוציז רעד ךאנ) עגַאל עטרטדנעעג ירד

 .303--299 'ע .טרָאד

 ?רעטייוו סאוו ןוא סערגנָאק רעטד14 רער 6

 .383--377 'ע .רעטעלב עשיטסינויצ

 טעמכ) סערגנַאק ןעט - אוט ןפיוא ןעגנוטכיר ןוא ןטעייטראפ ד

 :(ןעציקס עיגָאלָאכיספ

 -ירעמא .ג ;(יקסניטַאּבַאשז) אנעלַאטלַא .ב ;יחרזמ רעד .א

 ;"תודחאתה' .ו ;ןעשטייד יד .ה ;"תונבל תע" .ד ;רענאק

 :ןעלבַאטַָאנ יד .ח ;ןויצ ילעופ יד .ז

 .410--397 'ע .רעטעלב עשיטסינויצ

 .ןירוח-ןב .י :םותח

 :(גוצסיוא) םיוכנירג -י ןופ עדער יד 8

 .418--414 'ע רעטעלב עשיטסינויצ

 :גנונעדרא"גַָאט רעד ףיוא

 :לארשי-ץרא ןופ טפאשרעגריב יד

 .433--431 'ע .טרָאד

 .יאנק .י :םותח

 :'םזימירק" רעד ןוא דנאלפור"דםורד ןיא עיצַאזינָאלָאק טשידיי יד 9

 .463--457 'ע .12-11 .מונ .רעטעלב עשיטסינויצ

 :גנונטדרא"גאט רעד ףיוא 0

 םעלבָארפ סאד) טעטימַָאק-סנָאיִצְקַא ןופ עיסעס עטשרע יד .א

 :(עוויטוקעזקע רעד ןופ

 רהאפעג ע'תמא יד .ב

 24 רבוחל לאומש

 .481--478 'ע .טרַאד

 .483--482 'ע .טרַאד

 .יאנק .י: םותח

 :םידוחיהו ןילופ ןיב םכסהה לש ולרוג 1

 .1925 רבוטקואב 16 --ו"פרת ירשת חכ .ץראה

 .(1922 רעבאטקא 20) 24 .מונ םוצ עגַאלייב .טנייה רעיינ

 :י'תרוגוא''הו יתלשממה רבשמה ירחא 2
 .1925 רבמצדב 29 ,28 -- ו"פרת תבט בי ,אי .ץראה

 .48--45 'ע .טרָאד

 .321--320 'ע .חי 'לג .די הנש .ו'פרת .םלועה

 ?איה המ תינויצה תוררתסהה 3

 :הפוקתל חפוקת ןיב 4

 .51--50 'ע .ד 'לג .ה הנש .ו"פרת .ראודה

 :(ינויצה לעופה דעוה בשומ לַע) םולש תדיעו 5
 .711--710 'ע .חל 'לג .ה הנש .ו"פרת .ראודה

 :הינשה םירחבנה תפיסא לע 6
 .1926 ראורבפב 26 --ו''פרת רדא בי :.רבד

 :הינלופ ינויצל הינשה הדיעוה תארקל 7
 .359 'לג .1926 סראמב 12 --ו''פרת רדא וכ .ב הנש .םויה

 ?יהמ תינויצח תורדתסהה

 .386 'לג .1926 לירפאב 23 --ו''פרת רייא ט .םויה

 :יאמ תוערואמ 9

 405 'לג .1926 יאמב 18 -- ו"פרת ןויס ח .םויה

 :?טציא רימ ןליוו סאוו 0

 -- ויפרת תוכוס מ"הוח .אשראוו ,טאלב-לעמַאז א .רמשמה לע

 .1925 רעבאטקא

 -ארגימע רעשידיי רעד רעביא ןעגנוטכַארטַאב) רזוחה לגלג רעד 1

 :(עיצ
 .1926 טסוגיוא 20 .טנייה רעזירא פ

 :ףמאק ןעפאלק רעזנוא 2

 .1926 רעבמעטפעס 3 .אשראוו .טנייה

 (1927--1926) ז"פרת

 :דחא ןויפנ דוע 3

 אכ .הס הנש .הריפצה

 .1 'לג

 :היפצ ךותמ 4

 .הריפצה

 .5 'לג

 :לפשו תואג 5

 .הריפצה
 7 לג

 :םינמזה ןיב 6
 .הריפצה

 .13 'לג

 :(זדולב םע-תפיסאב ותאצרהמ) תונויצה לא ךררה 7
 .1926 רבוטקואב 20 --ז"פרת ןושחרמ בי :הס הנש .הריפצה

 17 'לג

 :תוררועתה ינמס 8

 .1926 רבוטקואב 24 --ז"פרת ןושחרמ גכ .הס הנש .הריפצה

 ,20 'לג

 ;'תדוגא/'הו תידוהיה הלהקה 9

 .24 'לג .1926 רבוטקואב 28 -- ןושחרמ כ .הס הנש .הריפצה

 ןעשיטסינויצ ןופ עיסעס רעד ךאנ) 'יהדירי'" ןופ ןכייצ ןיא 0
 :(טַאר ייטרַאפ

 .1926 רעבמעוואנ 5 .אשראוו .טנייה

 :טסילַאירָאטירעט רעשמייה רעד 1
 .1926 רעבמעוואנ 28 ,עשראוו .טנייה

 :החחיתפה סכט ללגב ךוסכסה 2

 .1926 רבמבונב 4--ז'פרת ןושחרמ זכ .הס הנש .הריפצה

 .30 'לג

 :רתזיב הביאכמה הנולתה 3

 .1926 רבמטפסב 29 -- ז"פרת ירשת

 .1926 רבוטקואב 6--ז"פרת ירשת תכ .הס הנש

 .1926 רבוטקואב 8--ז"פרת ירשת ל .הס הנש

 .1926 רבוטקואב 16 --ז"פרת ןושחרמ .הס הנש



 .1926 רבמבונב 19 -- ז"פרת ולסכ גי .הס הנש .הריפצה

 :הינמורב תוערפת 4

 .68 'לג .1926 רבמצדב 19 -- ז"פרת תבט די .הס הנש .הריפצה

 (1926--1925) וייפרת
 :(ןפרוטנאב ,ל"קהקה לש לבויה גחב) וירבדמ 5

 .29--16 'ע .2 .מונ .רעטעלב עשיטסינויצ
 .1926 רבמצדב 21 -- ז"פרת תבט זט .הס הנש .הריפצה

 :םידוהיה יכרצל ןילופ תלשממ םיצקת 6

 .1926 רבמצדב 27 -- ז"פרת תבט בכ .רבד

 .יאנק .י :םותח
 407 6. [6 126ק016 (7זוות00וומו :

 (?סתנק(6 126ם0602 665 568ת065 611 (20ת8ז65 665 זס

 תהוותבטא (272821865 325 165 13/3158 6700266ת8. 6066,
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 :(ו"ט-ה סרגנוקב) םואנ 8

 .2 'ע ,זל 'לג .וט הנש .ז"פרת .םלועה

 :(הינמורמ בתכמ) םולונ סורמונ 9

 .545--544 'ע ,דל 'לג ,ו הנש .ז"פרת ראודה

 .עשוהי ןב :םותח

 :הלשממה לש הדופימ םיירטנמילאה רפס יתב תלאשב ונדיקפת 0

 .1 'לג .1927 ראוניב 2 -- ז"פרת תבט חכ .וס הנש .הריפצה

 םהדניו ריס לש ודובכל הלודגה םינפה תלבק תפיסאב) םירפדמ 1

 :(סדיד

 .2 'לג .1921 ראוניב 3-- ז"פרת תבט טכ .וס הגש .הריפצה

 :ידוהי יתלבה םלועב -- תוימעהדדחא 2

 .6 'לג .1927 ראוניב 7 -- ז"פרת טבש ד .וס הנש .הריפצה

 :ונלש פ'חתב לש תויבמופה תויוכזה תלאשל 3

 .12 'לג .1927 ראוניב 14 --ז"פרת טבש אי .וס הנש .הריפצה

 :ךורכנעמַאזוצ ןייז ןוא געיז ןייז ,סרוק רעיינ רעד 4

 רעטייווצ .1926 --ז"פרת .רעטעלב עשיטסיגויצ

 .8-2 'ע .1 .מונ

 -סטעברַא רעד טימ ףמַאק רעד .א :גנונעדרַא גַאט רעד ףיוא 5

 .ןאלפ-ץנעגַא םעד ןופ גנוריזינַאוולַאג יד .ב ;י"'א ןיא טייקיזָאל

 :ןענעטעלויב יד .ג

 .15--10 'ע .טרַאד

 .יאנק .י :םותח

 ןופ ץנערעפנָאק רעד ףיוא ןעטלַאהעג עדער) עגַאל עקיטציא יד 6

 :(ןטסיגויצ עלַאקידַאר יד

 .42--33 'ע .2 .מונ .רעטעלב עשיטסינויצ

 -עפנָאק עשיטסינויצ עטצעל יד .א :גנונעדרַאדגַָאט רעד ףיוא 7

 :תושפנ רעטנזיוט ןופ גנוריזינָאלָאק יד .ב ;ןעצנער

 .63--58 'ע .טרַאד

 .יאנק .י :םותח

 רעסרַאפגניסלעה ןופ ןעקנעדנָא םוצ) רהַאי קיצנאווצ ךאנ 8

 :(רהַאהפנעמאזוצ

 .116--106 'ע .5--4 .מונ ,1921 -- ז"פרת .רעטעלב עשיטסינויצ

 :עדער רענַאטסַאב יד :גנונָטדרַא גָאט רעד ףיוא 9

 .143--140 'ע .טרָאד

 .יאנק .י :םותח

 :עיצָאזינָאגרַא עשיטסינויצ יד ןוא םעה דחא 0

 .175--170 'ע .ש .מונ .רעטעלב עשיטסינויצ

 סמאהדניוו ריס ךאנ .א :(ןציטַאנ) גנונעדרא גָאט רעד ףיוא 1

 רעייז ןוא ןעדיי ףיוא ןעלאפנָא עשינעמור יד .ב ;ךוזעב

 :גנַאלקפַא

 .195--190 'ע .טרָאד

 :ןאמצייוו 'פארפ ןופ אסַאנַאק יד .א :גנונעדרא גַאט רעד ףיוא 2

 .212--208 'ע .7 .מונ .רעטעלב עשיטסינויצ

 .יאנק .י :םותח

 :(ןעקורדנייא רענאקירעמַא עניימ ןופ) ןאטגנישאוו ןוא קסניפ 3

 .348--337 'ע .12--11 .מונ .רעטעלב עשיטסוינויצ

 ןופ גנוציז עכילנייוועגרעסיוא יד .א :גנונעדרא גַָאט רעד ףיוא 4

 .גנאגרהַאי

 200 היפרגוילביב

 :ןליופ ןופ ךוזעב ס'יקסניטאבאשז ךאנ .ב ;טעטימַאק-סנַאיצְקַא
 .361--357 'ע .טרַָאד

 ףיוא ןעטלאהעג עדער) ךאמבָא -- לאשראמ -- ןאמצייוו םעד ךאנ 5

 'ע .(27) 3 .מונ .גנאגרהַאי רעטירד .רעטעלב עשיטסינויצ
8--96. 

 :(טַאר ןעשיטסינויצ רעקרא-וינ םנופ גנולמאזרעפ א

 .85 'לג .1920 לירפאב 23-- פ"רת רייא א .טנ הנש .הריפצה

 :רהַאפנטמאזוצ ןעט"8 ןפיוא רומ ןעהעג םאוו טימ 6
 .101--97 'ע ,(28) 4 .מונ ,רעטעלב רעשיטסינויצ

 רענילבול יד ןוא הילע סעקוועלאנ יד .א :גנונעדרא גאט רעד ףיוא 7

 :גנונרַאוו א .ג זנוא טהַארד סאוו ,יירעפַאלקש יד .ב ;הדירי

 .112--106 .טרָאד

 ןופ גנוגיניאראפ רעד ןופ םרָאפטַאלפ"להאוו יד ;ףורפיוא 8

 :ןעטסינויצ עלַאקידָאר

 .(30--29) 6-5 .מונ .רעטעלב עשיטסינויצ

 .המיתח ילב

 רעשיטסינויצ רעד ןופ הדירי רעד ןיא קידלוש זיא רעוו 9

 ?עיצאזינַאגרָא
 .169--163 'ע .טרָאד

 :ןעלהאוו-סערגנָאק יד ךאנ 0

 .185--179 'ע .(31) ד .מונ .רעטעלב עשיטסינויצ

 :תידוהיה תונכופה לע ''חרושב"ה 1

 .19 'לג .1927 ראוניב 23-- ז"פרת טבש כ .וס הנש .הריפצה
 :[ןילופב םידוהיה לש] רתוימה ןוילימה לע 2

 .1927 לירפאב 13 -- ז"פרת ןסינ אי .רבד

 :י''טניושזד"הו ''תוברת'ח 3

 .94 'לג .1927 לירפאב 22 -- ז"פרת ןסינ טי .וס הנש .הריפצה

 :(ןעקורדנייא עזייר) רע/מינפ ענעדירפוצ 4

 .72 .מונ .1927 ץרעמ 25 .טנייה

 :(האצרה) לאשרמו ןמצייו ןיב םכפההו הקירמאב תונויצה 5

 .102 'לג .1927 יאמב 4 -- ז"פרת רייא ב .וס הנש .הריפצה
 :חשרו תיריעל תוריחבה 6

 .1927 ינויב 14 -- ז"פרת ןויס די .רבד

 :ינויצה םסרגנוקה לע הפקתהה 7

 .138 'לג .1927 ינויב 17 --ז"פרת ןויס זי .וס הנש .הריפצה
 :(הינלופב תינימשה תינויצה הדיעוב) םואנ 8

 .154 'לג .1927 ילויב 4-- ז'פרת זומת 3 .וס הנש .הריפצה

 תנגהל ימלועה סרגנוקה ד''ע םיובנירג קחצי ריצה [לש ובתכמ] 9
 :[הריפצה תכרעמל] םידוהיה םיטועימה תויוכז

 .162 'לג .1927 ילויב 15 -- ז"פרת זומת וט .וס הנש .הריפצה

 :הבחר דיב אלו 0

 .168 'לג .1927 ילויב 22 -- ז"פרת זומת בכ .וס הנש .הריפצה

 :עירכי תונויערה בםוברע 1

 .174 'לג .1927 ילויב 29 -- ז"פרת זומת טכ .וס הנש .הריפצה

 :(לזדבב רשע-השימחה סרגנוקה לש תיעיברה הבישיב) םואנ 2

 .206 'לג .1927 רבמטפסב 5 -- ז'פרת לולא ח .וס הנש .הריפצה
 :(ו"טה סרגנוקב) םואנ

 .1927 רבמטפסב 12 -- ז"פרת לולא זט .רבד

 (1928---1927) תייפרת
 :ונמוקממ זוזנ אל 3

 ןזעט-15 םעד טעמדיוועג .1927--ח"פרת .רעטעלב עשיטסינויצ
 .סערגנַאק ןעשיטסינויצ
 .212--209 'ע .(33--32) 9--8 .מונ

 :(עדער) עוויטוקעזקע רעד ןופ טכירַאב םעד וצ 4

 .222--213 'ע .טרָאד

 ?ועבעגעג סרגנָאק רעד זנוא טאה פאוו 5

 .220 .מונ .1927 רעבמעטפעס 26 .טנייה
 :תוליהק עשידיא ןגעוו טקעיַארפ רעיינ רעד 6

 .241 .מונ .1927 רעבאטקא 28 ,טנייה

 :עיצאראלקערדרופלאב ירד 7

 .244 .מונ .1927 רעבמעוואנ 2 .טנייה



27 

 :(טַאר ןעשיטסינויצ רעקראי-וינ ם'נופ גנולמַאזרעפ א

 :םייפ ןטייווצ ןופ רהַאי ףניפ 8
 .259 .מונ .1927 רעבמעוואנ 18 .טנייה

 :הנורחאה הפוקתב לארשיב היצזירילוקפה תמחלמ 9
 תרוקב -- ג הקלחמ .ח'"פרת ,ןודנול .םייחה ינינעל םיצבק ,םייא

 .74--63 'ע ,עדמו

 זעטנהעצרהַאי עטצעל יד ןיא ןעליופ ןיא קיטילַאפ עשידיא יד 0

 :(קילברעביא רעשירַאטסיה)
 .68--64 'ע .(1928--1908 ח"פרת--ח''סרת) ךוב ייליבוי .טנייה

 :(השרוב הינומרהליפב הגיגחב רופלב תרהצה לע) הריקס 1
 .1927 רבמבונב 3-- ח"פרת ןושחרמ ח ,זס הנש ,הריפצה

 .250 'לג

 תביסמב םירבדמ) ?םיימואלה םיטועימה שוג רצונ המ םשל 2

 :(םיאנותע

 .455 'לג .1928 רבמבונב 8-- ח"פרת תבט וט ,זס הנש .הריפצה

 :(ל"'ז ןוזדיוד חנ ר'דה לש ותיולהב) וירבדמ 3

 .14 'לג .1928 ראוניב 16 -- ח'פרת תבט גכ .זס הנש .הריפצה

 :("הריפצה" יאנותע םע החישב וירבדמ) דיתעה לעו רבעה לע 4

 .5 'לג .1928 סראמב 2 -- ח"פרת רדא י .זס הנש .הריפצה

 "רמשמה לע" םילקידרה םינויצה לש הינשה הדיעוב) וירבדמ 5

 :(הינלופב

 .110 'לג .1928 יאמב 14-- ח"פרת רייא דכ .זס הנש .הריפצה

 י'םיליפעמ" לצא האצרה) "תיחכונה הפוקתב תופשה תמחלמ" 6
 :(השרוב

 .1928 ינויב 16 ,13 -- ח"פרת ןויס חכ ,הכ .זס הנש .הריפצה

 .137 ,135 'לג

 :(זדולב "רמשמה לע" תדיעוב) וירבדמ 7

 .162 'לג .1928 ילוי 15 -- ח"פרת זומת זכ ,זמ הנש .הריפצה

 (1929--1928) ט"'פרת

 :(ישילש -- ןושאר רמאמ) םיימואלה םיטועימה תלאש 8
 ,ןהכ בקעי ידי לע ךורע ,םייחה ינינעל רקחמל ןוחרי ,הנס

 'ע .א ךרכ .1929 ינוי--ראוני --ט"פרת ןויס--טבש ,השרו

 ,230--225 'ע ;139--136 9

 :ו (תישדח הפקשה) ונייחב 9
 .367--357 'ע .םש

 ורמאמ לע "הנס" ךרועל ותבושת) רפסה תיב לש הקיטילופל 0

 :("םינפ יפלכו ץוח יפלכ"

 .389--385 'ע .םש
 :וו (תישדח הפקשה) ונייחב

 .526--516 .םש

 "תונבל תע" תודיעו לע) תודיעו יתש ;ץיבונרב השעמ :תומישר 1
 :("רמשמה לע"ו

 .542--541 'ע .םש
 חנ ןופ רבק םענעפַא םייב) רוד רעזנוא ןופ רעטשרע רעד 2

 :(ןהאזדיוואד
 .11 .מונ .1928 ראונאי 13 .טנייה

 ןעשידיא ןופ ןעטעטימָאק להאוו יד ןופ) ןעצנערעפנָאק עטצעטל ירד 3

 עלַארטנעצ ןופ גנוציז יד ךיוא יוו קָאלב ןעלַאנָאיצֶאנ ןופ לייט

 :(קַאלב -- ןעטעטילַאנָאיצֶאנ

 .30 .מונ .1928 ראורבעפ 3 ,טנייה

 :'טינ טליוו רהיא יצ ,טליוו רהיא יצ" 4

 .36 :מונ .1928 ראורבעפ 10 .טנייה

 :הרדשה טוח א ןהא 5

 .218 .מונ .1928 רעבמעטפעס 14 .טנייה

 :החיתפ ןיעמ .א תולגח ןמ םיבתפמ 6

 .1928 רבוטקואב 8 -- ט"פרת ירשת דכ .רבד

 תוידוהיה תוליהקב תוריחבה .ב תולנה ןמ םיבתכמ 7

 .1928 רבוטקואב 10 -- ט"פרת ירשת וכ .רבד

 :("הריפצה" לע ,ינויצה פ"העוה בשומב) םירבד 8

 .1928 רבמצדב 28 -- ט"פרת תבט וט .רבד
 .הלוגב ירבע ןמוי .ג הלוגה ןמ םיבתכמ א8

 :ןילופב

 28 רבוחל לאומש

 .1928 רבמבנב 30 -- ט"פרת ולסכ זי .רבד

 ךיריצב ז/'טה ינזיצה סרגנוקב םואנ 8
 1929 טסוגואב 12 ,ט"פרת בא 'ו ."רבד"

 :("הריפצה" לע) הלונב ירבע ןמוי 9
 .111--109 'ע .ז 'לג .ח הנש .ט"פרת .ראודה

 ,ינויצה לעופה דעוה בשומב וירבד .השדחה תופתושה תנכס לע 9

 לרב

 1928 רבמצדב 28 ,ט"פרת תבט ו''ט .רבד
 16 תבישי ,ךיריצ ,ז"טה סרגנוקב ,תוברתה תדובע לע האצרה 9

 .1929 טסוגוא
 .1928 רבמצדב 28 ,ט"פרת תבט ג'י ,רבד

 :גננואיירפעב רעשיליופ רעד ןופ בוט"םוי רעד 0

 .1928 רעבמעוואנ 11 .טנייה

 :סיזירק רעד 1
 .83 .מונ .1929 לירפא 12 .טנייה

 :(ףנעג ןופ ףעירב א) ןייפ ןוא הזרנוא ןופ געט ןיא 2

 .204 .מונ .1929 רעבמעטפעס 6 .טנייה

 :(ףנעג ןופ ףעירב א) ןאדנאל ןייק ןעהעג רימ 3

 .205 .מונ .1929 רעבמעטפעס 8 .טנייה

 :(ףנעג ןופ ףעירב א) עדער ס'דלַאנָארקאמ ךאנ 4

 .206 .מונ .1929 רעבמעטפעס 12 .טנייה

 ?טלעיפשראפ סאוו ןוא ןענואוועג רימ ןעבאה סאוו 5
 ןופ ןעמעלבָארפ יד ראפ טפירשנעכַאוו ,רעטעלב עשיטסינויצ

 גנוטייל-טפיוה רעד רעטנוא קלֶאפ ןעשידיי ןופ גנובעלפיוא

 .םיובנירג קחצי ןופ

 .1929 רעבמעטפעס --ט"פרת בא-םחנמ זי .אשראוו

 .212--241 'ע ,(41)

 ףעירב א) :ףנעג ןיא-- ןאמצייוו ןוא ,ןאדנאל ןיא ןענעז רימ 6

 :(ןאדנאל ןופ

 .210 .מונ .1929 רעבמעטפעס 13 .טנייה

 :רסח רקיט דד

 .216 .מונ .1929 רעבמעטפעס 20 .טנייה

 :/-ו! ןעמעטסיס עשיטילָאפ 8

 .מונ .1929 רעבאטקא 25 ,18 ,11 ,4 ,רעבמעטפעס 27 .טנייה

2, 228, 233, 238, 243. 

 :עיפעס -- םייס עיינ יד 9

 .248 ,מונ .1929 רעבמעוואנ 1 .טנייה

 16 .מונ

 (1930) ץיירת

 :(זורכ) ןילופב ידוהיה םעה לא 0

 .449 'ע .חי הנש .ץ"רת .םלועה

 .םיובנירג .י :םימותחה ןיב

 סעדער ייווצ) טייקגיטטט רעשיטסינויצ רעד ןופ תודוסי יד 1

 :(רהַאפנעמאזוצ ןעשיטסינויצ ןעט 9 ןפיוא ןעטלהעג

 .מונ .1930 ראונאי 17 --ץ"רת תבט זי .רעטעלב עשיטסינויצ

3-2 (61--62). 

 .י .פטר ןופ עדער

 :(רהַאפנעמאזוצ-דנַאל

 .5 .מונ .1930 ראונאי 7 .טנייה

 :רהַאפנעמאזוצ וא ן'כאנ 3

 .9 .מונ .1930 ראונאי 10 .טנייה

 :םחיא ןיא עראפש א ןוא טעשזדוב רעד

 .27 .מונ .1930 ראונאי 31 .טנייה

 :קיטילַאפ"ףמַאק רעד ןופ ךיז טגאזעגבא 4
 .39 .מונ .1930 ראורבעפ 14 .טנייה

 :!דייר ערעזנוא וצ טסנרע ןעהיצעב ךיז ןעמ לאז 5

 .60 .מונ .1930 ץרעמ 11 .טנייה

 ןוא טעטימַָאק -- סנאיצקַא ם'נופ) עיסעפ רענאדנאל רעד ראפ 6

 :(טעטימָאק ןעוויטַא רטסינימדַא

 .63 .מונ ,1930 ץרעמ 14 .טנייה

 -סנאיצקַא ןופ עיסעס רעד ךאנ) ןטגעקטא הפוקת רעיינ א 87

 :(טעטימָאק

 ןזעשיטסינויצ ןעטפ ןפיוא) םיובנירג יד 2
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 .715 .מונ .1930 ץרעמ 28 .טנייה

 :!טפעק עשיטפינויצ ןופ פָארא 8

 .89 .מונ .1930 לירפא 16 .טנייה

 :רנטגוי רעד ןופ גנורעפרעקראפ עטסכעה יד 9

 :(גָאטסטרובעג ןעטד0

 .101 .מונ .1930 יאמ 2 .טנייה

 :םישזער ןעגיטציא םעד ןעגעג טייברא טייצ יד 0

 .107 .מונ .1930 יאמ 9 .טנייה

 :רהַאפנעמאזוצ -- תוליהק רעד 1

 .122 .מונ .1930 לאמ 28 .טנייה

 :סעיצארטסנָאמעד - ןעסאמ ךאנ 2

 .135 .מונ .1930 ינוי 13 :טנייה

 (1931) א"'צרת

 :בולוקופ םוחנ לש םיעבשה לבויל 3

 .72 'ע .ד 'לג .טי הנש .א'"צרת .םלועה

 ?יהמ ךרדהו 4

 .1 'לג .1931 סראמב 15-- א"צרת רדא וכ .טס הנש .הריפצה

 יתלבו תיאמצע תידוהי תוינידמ ןיב המ ;ילש הפצמה לעמ 5

 :תיאמצע

 .16 'לג .1931 לירפאב1 -- א"צרת ןסינ די .הריפצה

 תדעו תבישיב ןודנולב האצרה) הינלופ ידוהי לש רבשה תקעז 6

 :(תוידוהיה הרזעה תויורדתסה

 .1931 לירפאב 28 -- א"צרת רייא אי .הריפצה

 :הבושת ןהילע ןיאש תולאש ;ילש הפצמה לטמ 7

 .1931 לירפאב 12 -- א"צרת ןסינ הכ .טס הנש .הריפצה

 :ולאשנ אלשו ולאשנש תולאש לע הבושת 8

 .49 'לג .1931 יאמב 15 -- א"צרת רייא חכ .טס הנש .הריפצה

 :(רשע העבשה סרגנוקב יללכה חוכיווב) וירברמ 9

 .94 'לג .1931 ילויב 8-- א"צרת זומת גכ .טס הנש .הריפצה

 רשע העבשה סרגנוקב האצרה) םלועב ידוהיה םעה כצמ לע 0
 :(לזבב

 .96 'לג .1931 ילויב 10 -- א"צרת זומת הכ .טס הנש .הריפצה

 סרגנוקב זומת 'כ תפיסאב םירבד) הלוגה תוצראב םידוהיה בצמ א0

 (ז"יה ינויצה

 1931 ילויב 19 ,א"צרת בא 'ה .רבד

 :שוריפ סדלַאנָאדקַאמ ,''ךובסייוו* סדליווסאפ 1

 .44 .מונ .1931 ראורבעפ 20 .טנייה

 :הליהק רעשידיא רעד ןופ רעטקַארַאכ"סגנַאווצ רעד 2

 .81 .מונ .1931 לירפא 7 ,טנייה

 :ועגייוושדטיוט סאד ןערעוו ןעפירעגרעביא לאז 3

 .112 .מונ .1931 יאמב 15 .טנייה

 :?םזינַאיזיווער םעד ךיא ףפמעקעב סאווראפ 4

 .123 .מונ .1931 יאמ 29 .טנייה

 :טסנעפשעג ןטשיטַארקַאמעד"לַאנָאיצאנ ן'ראפ ארומ יד 5

 .183 .מונ .1931 טסוגיוא 7 .טנייה

 :;רבע ןופ חוכ ןטימ 6

 .189 .מונ .1931 טסוגיוא 14 .טנייה
 :תועידי ייווצ 7

 .214 .מונ .1931 רעבמעטפעס 14 .טנייה

 :עשראוו ןיא ץנערעפנַאק 'תוברת" ףיוא קילאיב .נ .ח טימ חוכיוו 8
 .1931 רעבאטקא 1 .טנייה

 :רעקרעוודנאה ןעשידיא ןופ געוו רעד 9

 .228 .מונ .1931 רעבאטקא 2 .טנייה
 :עטדער סקילאיב א9

 .1931 רעבאטקא 5 .טנייה

 :לארשידץרא םורא רעטנַאלפ רטד 0

 .1931 רעבאטקא 9 .טנייה

 :תונלדתש וצ קירוצ 1

 .1931 רעבאטקא 12 .טנייה

 : ?חרובג יד ןעמ טמענ ןענאוו ןופ 2

 .1931 רעבאטקא 16 .טנייה

 :דנאלשטייד ןיא רארעט רעשידיאדיטנא רעד 3

 ס'לצרעה וצ)

 היפרגוילביב

 .1931 רעבמעטפעס 18 .טנייה

 :(תונעט עטכערעגגוא ןעגעוו) ?טפשמ רעדא רפת 4

 .1931 רעבמעטפעס 22 .טנייה

 :גנולהטצ"סקלַאפ יד 5

 .1931 רעבאטקא 271 .טנייה

 :פעצַארפ רעקפירב רעד 6
 .1931 רעבאטקא 30 .טנייה

 :(םזינויצ ןופ עגאל רעד ןעגעוו) ןעטלאהסיוא 7

 .1931 רעבמעוואנ 27 .טנייה

 : !וטסטגראפ טשינ רימ ןעראמ קאר 8

 .1931 רעבמעוואנ 11 .טנייה

 :רנאלסיוא ןיא גנאלקפַא רעד 9
 .1931 רעבמעצעד 4 .טנייה

 :םילשורי ןיא סערגנַאק רעשינעמלוזומ רעד 0
 .1931 רעבמעצעד 18 .טנייה

 : !תילכת רעד זיא סאד טא 1

 .1931 רעבמעצעד 25 .טנייה

 -ןרק) גנורעקלעפעב .דיא רעד וצ םיובנירג .י .פעד ןופ לטפא 2
 :(ןידנעב ןיא עיצקַא דוסיה

 .1931 ,14 .מונ "'גנוטייצ רעיבמעלגאז' וצ עגאלייב

 :ןעליופ ןיא ןעשינעהעשעג יד ןגעוו 3

 .1931 רעבמעצעד 1 .קראידוינ ,גָאט רעד
 524 0 וז[ זס:

 זצסוא6 51סש0. 1931, אע 3.

 525 10 [ 0 00 ו0102ע 7 :

 ןצסט6 510צ/0. 1931 1. צע 2.

 526 עז260 5000מ1 א סזחו5]] 10007010 0] :

 זצסוא6 5100. 1931 ת. צע 9.

 527 "2010510 2200וש500" :

 ךןצסוע6 51000. 1931 1.

 528 606[ 051016027 ]סה 1214 :

 דצסשא6 510שש0. 2 5107קתו8 1931 עת. צע 8.

 529 ן/ קז26060חה1₪ 002ושע86]020] 505]ז 56]מוסוש6] :

 דצסוע6 51ס0ששס. 20 /ז268ת18, 19312, צאת. 3

 530 תעזסָפו קס!וועאו 2ץ40וץ5א16] וע 201506 [1-17 | :

 דצסוע6 81סששס 27, 30 \שעז265ת18 1צץ 131, 134; 4, 3

 ג70וסזתונא8ב 7צז 138, 144, 145; 1 18100408 1931, צע 6.

 531 תס2תוע4ו0ת10 ד וזספוס2ת6זחו סו 1קוטם] :

 ךצסט6 6100. 20 קר16ת18 1.

 532 /051[0ץתפא] עס[ סמוופז0סע]ןזחל :

 זצסש6 51ס0ושס. 13 שנזנ6תוב 1931 1. צפע 7.

 533 כוש 1086 06ז 1ו006ת זז (70!וו1\ (6[1%6ז01) :

 6(5תס2ז8קם15065 1220+0%א0]] 665 20011 200ת6(15ת%א00ת-

 2105565 (28561 30 1טתו 015 17 ]וג]ו 1931) ספ. 729.
 :ךוניחב תויושרהדוד לע 4

 ;11 'ע :(חנק) ח 'לג .ד הנש ,ב"צרת ןועובש .םינזאמ
 .ח 'לג .ב"צרת .השראו ,תוברת

 :ןוימסנ םושו 5

 .1 'ע 1 'לג .בי'צרת השרו .ןועובש .ךרדב

 :וננמזב םידוהיה תלאש לש התנוכתו הביט 6

 'ע .דכ 'לג ;356--354 'ע .גכ .לג .כ הנש .ב"צרת .םלועה

1 

 :ןילופב םיטקיפיטרסה תירורעש .א ,יתניפ ךותמ 7
 .391--390 'ע .הכ 'לג .כ הנש .ב"צרת .םלועה

 :םינש האמ תב היזוליא לש ןברוח 8
 .405--404 'ע .וכ 'לג .כ הנש .ב"צרת .םלועה

 :ימלועה ידוהיה סרגנוקל ביבסמ .ב ,יתניפ ךותמ 9
 .423--422 'ע .זכ 'לג .כ הנש .ב"צרת .םלועה

 :הרשכהה לעו תויצולחה לע הפקתהה .ג יתניפ ךותמ 0
 .439 'ע .חכ 'לג .כ הנש .ב"צרת .םלועה

 ץראב הרשכההו תויצולחה לע הפקתהה 0
 1932 ילויב 24 ,ב"צרת זומת 'כ

 :לעופה דעוה תבישי תארקל .ד יתניפ ךותמ 1
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 .455--4% 'ע .טכ 'לג .כ הנש .ב'צרת .םלועה
 :(ןילופמ בתכמ ןיעמ) תונוטלשה ידידי" 2

 .473 'ע .ל 'לג .כ הנש .ב"'צרת .םלועה

 דעוה תבישי לגרל) םוגרת דחאו ארקמ םינש .ה יתניפ ךותמ 3
 :(תונכוסה לש יביטרטסינימדאה
 .506--505 'ע .בל 'לג .כ הנש .ב''צרת .םלועה

 :ימלועה סרגנוקל תמדקומה הדיעוה ירחא .ז יתניפ ךותמ 4

 .534--533 'ע ,דל 'לג .כ הנש .ב"צרת .םלועה

 :ונתורדתסה תולאשל 5
 .549--548 'ע .הל ילג .כ הנש .ב"צרת .םלועה

 :הניו -- ןודנול ירחא .ח יתניפ ךותמ 6
 .561--566 'ע הל 'לג .כ הנש .ב''צרת .םלועה

 :.ם יתניפ ךותמ 7

 .581--580 'ע .זל 'לג .כ הנש ב"'צרת .םלועה

 :ינויצה לאמשה לש דוחיא .אי יתניפ ךותמ 8
 .630--629 'ע .אמ--מ 'לג .כ הנש .ב''צרת .םלועה

 :רוריט ישעמו םימויא לע :יתניפ ךותמ 9
 .598--596 'ע :חל 'לג .כ הנש .ב"צרת .םלועה

 :(ןילופמ בתכמ ןיעמ) . . . םובל אתשה -- הנליו דקתשא 0

 .734--733 'ע .זמ 'לג .כ הנש ב''צרת .םלועה
 :תשדחתמ הנכס -- הלטבש הנכס .די יתניפ ךותמ 551

 .176--174 'ע ,ומ 'לג .כ הנש .ב"'צרת .םלועה

 :תפרצבו זירפב תונויצה .וט יתניפ ךותמ 2
 .766--765 'ע .טמ 'לג .כ הנש .ב"צרת .םלועה

 .ןעהעג סאוו ןוא קעווא ןענעז םאוו יד
 :(םזינויצ-סערגנַאק םנופ) קעווא 3

 .1932 ראונאי 1 .טנייה
 :(!ו--ו) לבוי רענעסטגראפ א 4

 .1932 ראונאי 15 ,7 .טנייה

 :לטמעק טטלטנילפאב סאד 5

 .1932 ראונאי 29 .טנייה
 : !המיא/נא ןטפראוונא טשינ ראנ 6

 .1932 ראורבעפ 12 .טנייה

 :י'טנליוו" 7
 .1932 ראורבעפ 21 .קראי"וינ .טלעוו עשידיא

 :ועזעווזלוש ןופ םעלבַארפ פאר 8

 .1932 ראורבעפ 26 .טנייה
 :ועזעוודלוש רעזנוא ןטהארד סאוו ,ןערהאפעג יד 9

 .1932 ץרעמ 4 .טנייה

 :ןעטכאמלופ יד 0

 .160 .מונ .1932 ץרעמ 11 .טנייה
 םעיינ םער טיול ןעדיא ראפ גנודליבדךאפ רעד ןופ לרוג רעד 1

 :ץעזעגילוש
 .1932 ץרעמ 20 .טנייה

 : ?ןיהואוו -- ןאל 2
 .71 .מונ .1932 ץרעמ 25 .טנייה

 : !חרתי המשנ יד טשינ טביירטרעפ 3

 .דד .מוג .1932 לירפא 1 .טנייה

 :ועקנאדעג-סגעוורעטנוא 4
 .89 .מונ .1932 לירפא 15 .טנייה

 :סעצַארפ רענליוו רער 5

 .1932 לירפא 20 .טנייה רעזיראפ

 :ןידה-קספ רענליוו ןופ ןעוויטאמ ויד 6
 .1932 לירפא 25 .טנייה רעזיראפ

 י'ריא רטשיליופ רטר" 7
 .1932 יאמ 2 .טנייה רעזיראפ

 :גנוגעוועב רעשיטסינויצ רעד ןיא טייצ רעד ןופ םעלבארפ פאר 8
 .1932 יאמ 13 ,6 .טנייה

 :ךיירקנארפ ןיא ןבאגפיוא עשיטסינויצ 9
 .1932 ינוי 9 .טנייה רעזיראפ

 .פארפ ןופ ןאלפ רעד ןוא םזיטימעפיטנא ןטימ ףמאק רעד 0

 :יקסעדעט
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 .1932 ינוי 17 .טנייה רעזיראפ

 :סערגנָאק-טלעוו ןעשידיא םוצ ןעגנוטיירעברַאפ יד 1

 .1932 ינוי 24 .טנייה רעזיראפ

 :עיצַאלימיסַא רעד ןופ סעיזוליא עטפערג יד זופ ןברוח רעד 2

 .1932 "לוי 1 .טנייה רעזיראפ
 :ןע/לצרעה ןופ ןעגעוו יד ןיא 3

 .1932 ילוי 8 .טנייה רעזיראפ
 :סערגנאק-טלעוו ןעשידיא םער זעגעוו ועלפייווצ 4

 .1932 ילוי 22 .טנייה רעזיראפ
 :םזימיפעפ ןוא םזימיטפא 5

 .148 .מונ .1932 טסוגיוא 5 .טנייה

 :(םיוט ןייז ךאנ טייצרהַָאי וזעטסגיצנאווצ םוצ) טארשריק ןאי 6

 .153 .מונ .1932 טסוגיוא 11 .טנייה

 :(טעטימַאק-סנאיצקַא ןופ עיסעס רעד םורא) ''רעפ עסעל" 7
 .195 .מונ .1932 טסוגויא 12 .טנייה

 זעטסינאיזיווער"ןעטסינויצ ןופ דנאברעפ ם'נופ גנוגיטטמשעב יד 8

 :(טעטימָאק"סנאיצקַא ם'נופ עיסעס רעד םורא)

 .160 .מונ .1932 טסוגיוא 19 .טנייה

 : ?'ןעגייווש ןעזומ ןעדיא" 59

 .1932 רעבאטקא 7 .טנייה רעזיראפ

 :דיירקנארפ ןיא םעלבַארפ"טפייהרעדנומ סאד 0

 .1932 רעבאטקא 23 .טנייה רעזיראפ

 :םורפ א רעדיוו 1

 .1932 רעבמעוואנ 4 .טנייה

 יד ןעגעוו ןעגנוקרעמאב ראפ א) ?טייברא עשיטילָאפ א סע זיא 2
 :(זיראפ ןיא סעטעיסאס עשידיא

 .1932 רעבמעוואנ 11 .טנייה רעזיראפ

 םעד ןגעוו ןעגנוקרעמאב) םזיטימעפיטנא ןטימ ףמאק רעד 3

 :(םזיטימעסיטנא ןעגעג עגיל רעד ןופ סערגנָאק םעד

 .1932 רעבמעצעד 2 .טנייה רעזיראפ

 .גנונטדראדגאט רעד ףיוא 1

 .246 .מונ .1932 רעבמצעד 2 .טנייה

 ...ףךיז טגניהורעב סע 5

 .252 .מונ .1932 רעבמעצעד 9 .טנייה

 :ןעליופ ןיא ןעדיא 6

 .259 .מוג .1932 רעבמעצעד 18 .טנייה

 587 תוו602ץההזס0סוש0 קס!ווקאב ?ץ00וש5807 :

 ןצסש6 51סששס. 3 54702118 1932. א 3.

 588 2ע00וש907 50]וופ2תוסע 5000]ז (3א 26 2200]2 ?80וח6ש) :

 ךצסט6 51סואס. 10 502מ18 1932. צץ 10.

 589 תוסוטב 05[ (לזמתקסשמתב רוט 50]מו6 וע עפ 4

 5106 0 101[52001וע10 :

 ךצסוא6 510שש/0. 26 50702018 1932. 1צע 6.

 590 6: (סז2ע ועסז62 ]652026 0]02000:

 ךצסש/6 5100. 7 10%680 1932. 1צצ 8.

 591 4מ(ץפ6תוזוץקזה זץ וג 1 םח1ע56ו1זץ2זוה 02ץחוא :

 ךצסוא6 51סש0. 21 101680 1932. צע 1.

 592 סזיסוטחמ]6 --- 1076 516 וו 2וו0]00

 ךצסט6 5100. 13 תרג108 1932. 1צע 3.

 593 עס תוקע86]620] 1 202010ו06] 565]ו :

 ךצסש6 5100ש0. 20 תרבעסה 2.

 594 תעזספ!שזוה קזיססל וע 2ץסווו 2700105816 :

 ךצסש6 5100. 27 18108 1932. צע 6.

 595 106 עסוטשז 0[ 1 סז[0 ןסועזל +

 0קומוסת, 8 []0טעתה] 01 ]6שו%ת 1106 8ת6 6%.

 6סז1טזץ 15, 1932. 01. צצ 1.

 ג''צרת

 :(תויתורדתסהה תלאשל בוש) חורה ךלוה בבופ 6

 .5-4 'ע .א 'לג .אכ הנש .ג'צרת .םלועה

 .[ןוירוג-ןב דוד םע חוכיוב]

 :(ןילופמ בתכמ) ירבעה הרומה 7
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 .22--21 'ע .ב 'לג .אכ הנש .ג"צרת .םלועה

 :(ןילופמ בתכמ) שואיו חור רצוק ךותמ 8

 .35--234 'ע .ג 'לג .אכ הנש ,ג"צרת .םלועה

 : ?יחמ תיללכ תונויצ :יתניפ ךותמ 9

 .55--% 'ע .ד 'לג .אכ הנש .ג''צרת .םלועה

 :(ןילופמ בתכמ) ינלופה םייפב תימשיטנאה הפקתהה 0

 .72--71 'ע .ה 'לג .אכ הנש .ג"צרת .םלועה

 :(הרשכההו הילעה תויעב) יתניפ ךותמ 1

 .85--83 'ע .ו 'לג .אכ הנש .ג'צרת .םלועה

 :ןילופ לש ביצקת דגנו דעב 2

 .117--116 'ע .ח 'לג .אכ הנש .ג'צרת .םלועה

 :(לקשה תולאש) יתניפ ךותמ 3
 .131--130 'ע .ט 'לג ,אכ הנש .ג''צרת .םלועה

 :(ןילופמ בתכמ) תוקוח יתש 4

 .152--150 'ע .י 'לג .אכ הנש .ג''צרת .םלועה

 :(ןילופמ בתכמ) םיינויצה םיפנרפה תדיעו 5

 .182--181 'ע .בי 'לג .אכ הנש .גי'צרת .םלועה

 :(!תולעל ונל ונת) יתניפ ךותמ 6

 .196--195 'ע .גי 'לג ,אכ הנש .ג"'צרת .םלועה

 :םידוהיה לש םחיתויוכז רבדב ימואלניב םכסה 7

 .350--348 'ע .דכ 'לג .ג'צרת .םלועה

 :ןילופב רלטיה תפקתה דה 8

 .366--365 'ע .הכ 'לג .אכ הנש .ג''צרת .םלועה

 :(ימינפה ןוחטבה) יתניפ ךותמ 9

 .386--385 'ע .וכ 'לג .אכ הנש .ג''צרת .םלועה

 :(לקשה ןינע לע בוש) יתניפ ךותמ 0

 .399--398 'ע .זכ 'לג .אכ הנש ,ג''צרת .םלועה

 :(י"'אל ותאצ ינפל םיאנותע תביסמב) םירבדמ 1

 .720--719 'ע .חמ 'לג .אכ הנש .ג"צרת .םלועה

 :(ג) םיריעצה לא םיבתכמ 2

 .2 'ע .13 'לג .1932 -- ג"צרת .השרו .ךרדב

 תונויצ לעו תוזרכה לש תונויצ לע :(ד) םיריעצה לא םיבתכמ 3

 :המשגה לש

 .2-1 'ע .16 'לג .ב הנש .ג"צרת .השרו .ךרדב

 :וררושמו ונרוד :(ה) םיריעצה לא םיבתכמ 4

 .4 'ע .(18) 2 'לג .ב הנש .1933-- ג"צרת .השרו .ךרדב

 :חיכות איה --הרירבה תעש :(ו) םיריעצה לא םיבתכמ א4

 .2 'ע (19) 3 'לג .ב הנש .ג'צרת .השרו .ךרדב

 :י'יךעלביטש" :(ז) םיריעצה לא םיבתכמ 5

 .1 'ע (21) 5 'לג .ב הנש .1933 -- ג'"צרת .ךרדב

 :"ינויצה רעונה' ןיבו יניבש הציחמה :(ח) םיריעצה לא םיבתכמ 6

 .(25) 9 'לג .ב הנש .ג"צרת .השרו .ךרדב

 :ערו בוט ןיב םיניחבמ םניאשל :(ט) םיריעצה לא םיבתכמ 7

 .(29) 13 'לג .ב הנש -- ג"צרת .ךרדב

 :י"אב ינויצה רעונה :םיריעצה לא םיבתכמ 8

 .3-2 'ע (38) 22 'לג ,ב הנש .1933 -- ג"צרת .ךרדב

 :[ל"ז בורוזולרא םייח לש וחצריהל] .. .ךופשה םדה לע 9

 .(40) 24 'לג .ב הנש .1933 -- ג"'צרת .ךרדב

 :הערכה תעשב 0

 .1 י'ע (44) 28 'לג .ב הנש .ג"צרת .ךרדב

 :ח"'יה ינויצה סרגנוקב תירפעה 1

 .1 'ע .(53) .37 'לג .ב הנש .ג'"'צרת .ךרדב

 :(תורדתסהה תלאשל בוש) . . . חורה ךלוה בבוס 2

 .1933 ראוניב 6-- ג"צרת תבט ח .ץראה

 .זוירוג-ןב דוד םע חוכיוב

 :(ןילופמ בתכמ) ירבעה הרומה 3

 .1933 ראוניב 16 -- ג"צרת תבטב חי .ץראה

 :(ןילופמ בתכמ) שואיו חור רצוק ךותמ 4

 .1933 ראוניב 24 -- ג'צרת .תבטב וכ .ץראה

 ?יהמ תיללכ תונויצ 5

 .1933 ראוניב 30 -- ג'צרת טבשב ג .ץראה

 :ינלופה םייסב תימשיטנאה הפקתהה 6

 24 היפרגוילביב

 .1933 ראורבפב 6 --- ג"צרת טבשב י .ץראה

 :הרשכההו הילעה תומילבורפ 7

 .1933 ראורבפב 15 -- ג''צרת טבשב טי .ץראה

 :סרגנוקב ןוטלשה לע המחלמהו לקשה 8

 .1933 ראורבפב 22-- ג"צרת טבשב וכ .ץראה

 :ודגנו ןילופ לש הביצקת דעב 9

 .1933 ראורבפב 28 -- ג"צרת רדאב ג .ץראה

 :ןילופמ בתכמ) :םיינויצה םיסנרפה תדיעו 0

 .1933 סראמב 26 -- ג"צרת רדאב חכ .ץראה

 ;'ינויצה רעונה' לע 1

 .1933 ינויב 11 -- ג"צרת ןויסב זי .ץראה

 :םידוהיה תויוכז רבדב ימואלניב םכסה 2

 .1933 ינויב 18 -- ג'צרת ןויסב דכ .ץראה

 :(ןילופמ בתכמ) ןילופב רלטיה תפקתה לש הדה 3

 .1933 ינויב 27 -- ג'צרת זומתב ג .ץראה

 :תונויצה לעו לקשה לע בוש 4

 .1933 ילויב 9 -- ג'צרת זומתב זט .ץרתה

 ימינפה ןוחטיבה א 4

 1933 ללויב 10 ,גי''צרת זומת ז"ט .רבד

 :(תעד יוליגו זורכ ןיעמ) רשע הנומשה סרגנוקל םירחובה לא 5

 .1933 ילויב 9-- ג"צרת זומתב זט .ץראה

 גארפ ,ח''כה ינויצה סרגנוקב יללכה חוכיוב וירבד 5

 .1933 רבמטפסב 5 ,גי'צרת לולא חיי .רבד

 -ַאבָאעב ןוא ןעקורדנייא עזייר) עזיירדלארשי-ץרא ןיימ ןופ 6

 :(ןעננוטכ

 .1933 יאמ 26 ,19 ,15 ;93 ,88 .מונ .לירפא 23 ,14 טנייה

 .121 ,115 ,111 .מונ

 :י'תגב וריגת לא ןופ פיצנירפ רטר 71

 .36 .מונ .1933 ראורבעפ 10 .טנייה

 :טלעוו רעד ףיוא ןעדיא יד ןופ טיונ עכילטפאשטריוו יד 8

 .48 .מונ .1933 ראורבעפ 24 .טנייה

 :י'יטיצאראלקטדדרופלאב" עיינ א 9

 .5₪ .מונ .1933 ץרעמ 3 .טנייה

 :ועמרַאפער עשימַאנָאקע ןופ ןברק א 0

 .60 .מונ .1933 ץרעמ 10 .טנייה

 :ףסאק ןעדעי וצ ,םעלא וצ ןייז טיירג ןעזומ רימ 1

 .1933 יאמ 12  .טנייה

 :ףנעג ןיא המחלמ יד 2

 .125 .מונ .1933 ינוי 2 .טנייה

 :סערגנַָאק ןעשיטסינויצ םעד ןעגיילבַא טשינ ראנ 3
 .131 .מונ .1933 ינוי 9 .טנייה

 :קיטילַאפ עשיבארא 4

 .137 'מונ .193 ינוי 15 .טנייה

 :דנאש יד דנענערב ,הפרח יד זיא סיורג 5

 .141 .מונ .1933 ינוי 21 .טנייה

 :ןעקורדנייא עשירפ רעטנוא 6

 .146 'מונ .1933 ינוי 28 .טנייה

 :םרפב ןעליופ ןיא זנוא ייב ןוא ללכב םזינויצ רעניימעגלא רער 7

 .149 .מונ .1933 ינוי 30 .טנייה

 :ךיז טלעיפש ןעמ 8

 .150 :מונ .1933 ילוי 3 .טנייה

 חרזמ ןיא רוטאדידנאק ןיימ טלעטשעג ךיא כאה םאווראפ 9

 : ?ועיצילאג

 .155 .מונ .1933 ילוי 7 .טנייה

 :טייצרהַאי סל'צרעה ןיא 0

 .161 .מונ .1933 ילוי 14 .טנייה

 :לארשי-ץרא ראפ ןאלפ"האולה רטער 1

 .167 .מונ .1933 ילוי 21 .טנייה

 :קורדנייא ןעשירפ ןרעטג ןא 2

 .163 .מונ .1933 ילוי 18 .158 .מונ .1933 ילוי 11 .טנייה
 :ךיירקנארפ ןיא ןטסינויצ יד וצ 3

 .1933 ילוי 28 .טנייה רעזיראפ
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 :זעלהַאוו-פערגנַאק יד ןופ לכשה"רפומ רעד 4

 ,176 .מונ .1933 טסוגיוא 4 ,3 ;173 .מונ .1933 ילוי 28 ,טנייה

 .1דד

 ןעשיטסינויצ ןעט-18 ןפיוא) םיובנירג קחצי טאטופעד ןופ עדער 5

 :(גארפ ןיא סערגנַאק
 .198 .מונ .1933 טסוגיוא 27 .טנייה

 :סערננָאק ןעשיטפינויצ ןעט-18 ןכאנ 6
 .210 .מונ .1933 רעבמעטפעס 11 .טנייה

 :גנוריפורגרעביא יד 7
 .217 .מונ .1933 רעבמעטפעס 18 .טנייה

 : !האיצמ א טפאכענ 8
 .223 .מונ .1933 רעבמעטפעס 21 .טנייה

 :גנוגעוועב-ןעטייהרעדנימ רעד ןיא םיזירק רעד 9
 .225 .מונ .1933 רעבמעטפעס 29 .טנייה

 :ףנעג ןיא רעטנַאלפ רטד 0
 .230 .מונ .1933 רעבאטקא 8 .טנייה

 :תילכת רעד ןוא ''ןוחצנ'' רטפנטג רעזנוא 1
 .233 .מונ .1933 רעבאטקא 15 .טנייה

 :[ל"ז גרעבדלאג םהרבא ןופ] רבק םענעפא םייב 2
 .243 .מונ .1933 רעבאטקא 26 .טנייה

 :עוויפנעפַא-רטנָאק ןוא עוויסנטפא 3
 .251 .מונ .1933 רעבמעוואנ 3 .טנייה

 :זע'טפשמ ןוא ןעסיוו ןעמ לאז 4

 .256 .מונ .1933 רעבמעוואנ 10 .טנייה

 :רעלַאפנָא יד וצ רעפטנע ןיימ 5

 .263 .מונ .1933 רעבמעוואנ 17 .טנייה

 :רעייפ ןיא טחעטש ןעמ ןעוו 6
 .269 .מונ .1933 רעבמעוואנ 24 .טנייה

 :(לעקיטרַא-סגנונגעזעג ןימ א) לארשי-ץרא ןייק םגעוורעטנוא 7

 .287 ,274 'מונ .1933 רעבמעצעד 15 ,1 .טנייה

 :....לכש םוצ דער העג 8
 .292 .מונ .1933 רעבמעצעד 22 .טנייה

 רעלַאנָאיצאנ רעד ןופ רקיע'נא ןעבעגעגפיוא :! סנעטייוורעד ןופ 9

 :קיטילָאּפ

 .300 .מונ .1933 רעבמעצעד 31 .טנייה

 (1934) די'צרת

 בשומב) תינויצה הלהנהה לש הילעה תקלחמ תולועפ לע האצרה 0

 :(ינויצה לעופה דעוה

 .222 'ע .וט 'לג .בכ הנש .ד"צרת .םלועה

 .הבושת 1

 .227 'ע .םש

 :(תונכוסה םעטמ םיאנותע תביסמב האצרה) הילעב בצמח לע 2

 .אל 'לג ;468--407 'ע .ל 'לג .בכ הנש .ד"צרת .םלועה
 .497--496 'ע

 (םיטסינויזיברה) םיפיקתמל הבושת א2

 .1939 רבמבונב 29 ,ד''צרת ולסכ א"י ,רבד

 :תויושגנתההו ''הדובעה יכוסכס" לע 3

 .1934 ראוניב 19 -- ד"צרת טבש ג .ץראה

 :יייחרזמ'הו "הדוגא'ה 4

 .1934 ראוניב 26 -- ד"צרת .טבש י .ץראה

 :םירפסמה רואל 5

 .1934 ראורבפב 2 -- ד"צרת .טבש זי .ץראה

 :בצמה תויגרט ךותמ 6

 .1934 ראורבפב 9 -- ד"צרת .טבש דכ .ץראה

 :תידוחיה היצקאירה לש הידגארטה 7

 .1934 ראורבפב 23 -- ד"צרת .רדא ח .ץראה

 :לושינחו חופיקה ץחל ךותמ 8

 .1934 סראמב 2-- ד"צרת .רדא וט .ץראה

 :הדובע יכופסכס םוש 9

 .1934 סראמב 23 -- ד"צרת .ןסינ ז .ץראה

 :[עירכמה ישילשה חוכה לע .ג ,מ לש ורמאמל] רואיבו הבושת 0

 206 רבוחל לאומש

 .1934 סראמב 9 --ד"צרת רדא בכ .ץראה

 :(האצרה) תילאקידרה העיסה לש הכרד לע 1
 .1934 סראמב 1 -- ד"צרת .רדא די .ץראה

 :הריציה תודחו החכות לש ןושל 2

 .1934 לירפאב 15 -- ד"צרת ןסינ ל .ץראה

 :ונתמחלמ רקיע והזו 3

 .1934 לירפאב 20 -- ד"צרת .רייא ה .ץראה

 ?עודמ 4

 .193 לירפאב 27 -- ד"צרת .רייא בי .ץראה

 לש תויטפשמה תויעבל השדקוהש תיטפשמה הדיעוה לע]

 .[הלוגבו ץראב וניתויוכזלו ונייח

 :...הילעה ץוציק בושו 5

 .1934 יאמב 4 -- ד"צרת .רייא טי .ץראה

 :םרזה דגנ דימת 6

 .1934 יאמב 13 -- ד'צרת .רייא חכ .ץראה

 :חעשה וצ 7

 .1934 יאמב 21 -- ד"צרת .ןויס ה .ץראה

 ?יתמ דע 8

 .1934 ינויב 1 -- ד'צרת ןויס חי .ץראה

 :וניגשיה קוליס 9

 .1934 ינויב 8 -- ד"צרת .ןויס הכ .ץראה

 :תודגא יתש 0

 .1934 ינויב 15 -- ד"צרת .זומת ב .ץראה

 ;תויחרכהה היתואצותו תבכרועמה הדובעה תטיש 1

 .1934 ינויב 22 -- ד"צרת .זומת ט .ץראה

 :ןילופ ידוהי לע הרוש דחפו שפנ חפמ 2

 .1934 ילויב1 -- ד"צרת .זומת חי .ץראה

 :לצרה לש ותשורי 3

 .1934 ילויב 6 --- ד'צרת .זומת ג''כ .ץראה

 :םיפדרנהו םיפדורה 4

 .1934 ילויב 13 -- ד"צרת בא א .ץראה

 -רוריב) "תאטחו עשפ" ורמאמ לע רנזיולק 'פורפל הבושת|]

 .[ד"'צרת זומת בכ םוימ ,"ץראה''ב (םירבד

 :ילש קילאיב 5

 .19344 ילויב 16 -- ד"צרת בא ד ,ץראה

 :(םיאנותעה תביסמב האצרה) הילעב בצמח לע 6

 .1934 ילויב 18 -- ד''צרת .בא ו .ץראה

 :[תירבע הדובע לע] ךופה םלוט 7

 .1934 ילויב 22-- ד"צרת .בא י ,ץראה

 :(השרעוב תימואל הצעומ דוסיל ביבסמ) קוחרמ 8

 .1934 ילויב 30 -- ד"צרת .בד חי .ץראה

 (לייקק י"ע ןיקשיסוא-רפכל תורדתסהה לעפמל) עקרקה לאוג 8

 1934 טסוגואב 17 ,ד'צרת לולא 'ו רבד

 :רעזיילפיוא רעד -- ןיקשיפוא םחנמ 9

 .11 .מונ .1934 ראונאי 12 .טנייה

 :רעלהעפ רעגיבייא רעד 0

 .16 .מונ .1934 ראונאי 19 .טנייה

 :י'תורדתסה" רעד ןופ רהַאי ןטטנעציירד ם'ניא 1

 .23 .מונ .1934 ראונאי 26 .טנייה

 :(עלא ראפ רעפטנע'גאד) .. .ןא ןעמוק סאוו ףעירב יד 2
 .28 .מוג .1934 ראורבעפ 1 טנייה

 : ?ועראוועג רימ טימ זיא פאוו 3

 .40 .מונ .1934 ראורבעפ 16 .טנייה

 :הפוקת רעיינ א ראפ :סנעטייוורעדנופ 4

 .46 .מונ .1934 ראורבעפ 23 .טנייה

 דוסיה ןרק רעד ןופ גנונעפערע רעד וצ) טציא ןזא לאמא 5

 :(ץנערעפנַאק

 .47 .מונ .1934 ראורבעפ 25 .טנייה

 :'םירכאה תודחאתה' יד ןוא יקסנאלימס השמ 6

 .58 .מונ .1934 ץרעמ 9 .טנייה

 רעזנוא ןופ םעלבָארפ רעד וצ) קילגמוא ןוא תזרצ ןופ גאזנָא'נא 7

 ;(טייקרעכיז רעכילרעניא
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 .63 .מונ .1934 ץרעמ 16 .טנייה

 :סנטטייוורעדנופ 8

 .70 .מונ .1934 ץרעמ 23 .טנייה

 :זעסקאוו ןוא ןטפאש ןופ דיירפ יד 9

 .78 .מונ .1934 ץרעמ 30 .טנייה

 ןופ עיסעס רעד ףיוא הילע ןופ ןגארפ יד ןעגעוו) טארעפטער 0

 :(םילשורי ןיא טעטימָאקסנָאיצְקַא

 .80 .מונ .1934 לירפא 5 טנייה

 :(טעטימָאקדסנָאיצקַא ןיא ןעטאבעד יד ףיוא רעפטנע סלא) עדער 1

 .83 .מונ .1934 לירפא 13 .טנייה

 ?טעטימַאק"סנַָאיצקַא ןופ עיפטס יר טכארבעג טאה סאוו 2

 .88 .מונ .1934 לירפא 19 .טנייה

 :ןיד רעד ןוא ןכעל סאר 3

 .90 .מונ .1934 לירפא 20 .טנייה

 :חלמה םי םייב גנוטסעפ יד 4

 .101 .מונ .1934 יאמ 4 .טנייה

 :ןעטקילפנָאקדסטייברַא יד 5

 .101 .מונ .1934 יאמ 11 .טנייה

 : ?רקיע רעד סע טהעג םאוו ןטגעוו 6

 .113 .מונ .1934 יאמ 18 .טנייה

 !וערהיפרעד ןַאק ןעמ םשה"לוליח א ראפ סאוו וצ :סנעטייוורעדנופ 7

 .117 .מונ .1934 יאמ 25 .טנייה

 :םירחבנה תפיסא יד 8

 .129 .מונ .1934 ינוי 8 .טנייה

 :(ינוי ןעט"5 ,ווָארָאזַאלרַא םייח ןופ) טייצרהַאי ןיא 9

 .135 .מונ .1934 ינוי 15 .טנייה

 :םיוש יד ןוא לעבריוו רעד 0

 .140 .מונ .1934 ינוי 23 .טנייה

 ;לארשי-ץרא ןיא םעלבָארפ"סטייברא ןעגעוו ךאנ 1

 .147 .מונ .1934 ינוי 29 .טנייה

 : ?טביילב סאוו ןוא :םסנעטייוורעדנופ 2

 .148 .מונ .1934 ינוי 30 .טנייה

 :םילשורי ןיא ןייבטג סרעטקפניפ 3

 .153 .מונ .1934 ילוי 6 .טנייה

 :תונחמ-סטייברַא רעביא עזייר א ךאנ 4

 .159 .מונ .1934 ילוי 13 .טנייה

 :עיצאזילארטנעצעד ןוא עיצאזילארטנעצ 5

 .165 .מונ .1934 ילוי 20 .טנייה

 :הריטפ שקילאיב ךאנ 6

 .171 .מונ .1934 ילוי 27 .טנייה

 :... טרעגאלעב יוו יוזא זיא לארשידץרא 7

 .177 .מונ .1934 טסוגיוא 3 .טנייה

 :ןעקורדנייא עזייר 8

 .196 ,195 ,189 .מונ .1934 טסוגיוא 26 ,24 ,17 .טנייה

 טַארעפער) לארשי ץרא זיא ןוא םזינויצ ןוא עגַאל רעד ןעגעוו 9

 גנוציז-סגנונעפערע ,רהַאפנעמַאזוצ ןעשיטסינויצ ןעט-11 ןפיוא

 :(עשראוו ןיא

 .198 .מונ .1934 טסוגיוא 28 .טנייה

 :(גנורעלקפיוא ןוא זילַאנַא ןופ בורפ א) םזינויצ רעניימעגלא רטד 0

 .1934 רעבאטקא 12 ;224 .מונ .1934 רעבאטקא 5 .טנייה

 .230 .מונ

 :(ןעקורדנייאדעזייר ךיוא) גנושַאררעביא ןיימ 1

 .207 .מונ .1934 רעבמעטפעס 7 .טנייה

 :(רהַאי םעיינ םוצ) רעיודסיוא ןוא הרובג ךיז טרעדַאפ סט 2

 .1934 רעבמעטפעס 9 .טנייה

 :הנכפ ןיא ןעטַאטקַארטדסטייהרעדנימ 3

 .19342 רעבמעטפעס 16 .טנייה

 :(רעסרעוו ראפ א קנעדנַא ןייז וצ) ןאפבאקַאי ראטקיוו 4

 .220 .מונ .1934 רעבמעטפעס 28 .טנייה

 (1935--1934) ה"צרת

 דעוה תבישיב חוכיוה ירבדל ותבושת ךותמ) הילעה תולאשמ 5
 :(ימואלה

 208 היפרגוילביב

 .20--19 'ע .ב 'לג .גכ הנש .ה"צרת .םלועה

 :הילעה לע 6

 .69--68 'ע .ה 'לג .גכ הנש .ה''צרת .םלועה

 ,םילשוריב ינויצה לעופה דעוה בשומב האצרה) הילעה בצמ לע 7

 :(1934 לירפא

 .249--248 'ע .זי--וט 'לג .גכ הנש .ה"צרת .םלועה

 םילשורי ,ינויצה לעופה דעוה תבישיב האצרה) הילעב בצמה א
 1935 לירפאב 1 ,ה"צרת 'ב רדא ז"כ ,רבד

 ןרצול ,ש'יה ינויצה סרגנוקב יללכה חוכיוב םואנ 7

 1937 רבמצדב 6 ,ה"צרת לולא 'ח ,רבד

 :םיטועימה תויוכז לע / גמ תמחלמ תארקל 8

 .1934 רבוטקואב 21 ,12-- ה"צרת ןושח בי ,ט .ץראה

 :הרבסהו הבושת ןיעמ 9

 .1934 רבוטקואב 26 -- ה''צרת ןושח זי .ץראה

 :(םייסרוקיפא םירוהרה) םייחהו תויטנאמורה 0

 .1934 רבמבונב 5 -- ה"צרת ןושח זכ .ץראה

 :(םייסרוקיפא םירוהרה דוע) העונתו ןינב 1

 .1934 רבמבונב 11 -- ה"צרת .ולסכ ד .ץראה

 :תורגנתהו הענכה ןיב 2

 .1934 רבמצדב 3 -- ה"צרת .ולסכ וכ .ץראה

 :(םייסרוקיפא םירוהרה) תוגיגח 3

 .1934 רבמצדב 9 -- ה''צרת .תבט ג .ץראה

 :הלוגה תומחלמו ץראה ןינב 4

 .1935 ראוניב 11 -- ה"צרת .טבש ז .ץראה

 :הקוצמ ימיב 5

 .1935 ראוניב 18 -- ה"צרת .טבש די .ץראה

 :וברחש תוילשהה 6

 .1935 ראורבפב 1 ,ראוניב 25-- ה"צרת .טבש חכ ,וכ .ץראה

 :תינידמה הלועפה ךותב קחשמה 7

 .1935 ראורבפב 8 -- ה"צרת .א רדא ה .ץראה

 :ןילופ לש י'חיצטניירוא"ה תולאש 8

 .1935 ראורבפב 15 -- ה"צרת .א רדא בי .ץראה

 :תיללכה םידבועה תורתסהב לאשמה ינפל 9
 .1935 ראורבפב 22 -- ה"צרת .א רדא טי .ץראה

 :ילאירוטירטה רשקהו ישיאה רשקהח 0

 1935 סראמב 22 -- ה''צרת .ב רדא זי .ץראה

 :רנעזיוט גיצרעפ ןוא ייווצ 1

 .10 .מונ .1935 ראונאי 11 .טנייה

 לארשי-ץרא רעד וצ רעטרעוו ראפ א) הילע ,טייברַא ,ןעראב 2

 :(ָךַאוו
 .29 .מונ .1935 ראורבעפ 3 .טנייה

 :גרַאז עטסגיטכיוו ןוא עטשרע רעזנוא 3

 .46 .מונ .1935 ראורבעפ 22 .טנייה

 :טייקפעלקריוו"לארשי-ץרא יד ןוא עדנעגעל-תולג יר 4

 .76 :מונ .1935 ץרעמ 29 .טנייה

 טעטימָאק-סנָאיצְקַא ןעשיטסינויצ ןופ עיסעס יד ףיוא) טארעפטר 5

 :(םילשורי ןיא

 .90 .מונ .1935 לירפא 16 .טנייה

 .ב וצ ףעירב רענעפא'נא) רעראנבא יד ןוא עטראנעגבא יד 6

 :(ןהאזשואי

 :[79 .מונ ,טנייה ,"עטראנעגבא יד" רמאמ ןייז וצ]

 .95 .מונ .1935 לירפא 23 .טנייה

 :לאנבי זיב הינתנ ןופ 7

 .119 .מונ .1935 יאמ 24 .טנייה

 :טייקכעלקריוו ןוא טדנענטל 8

 .125 .מונ .1935 יאמ 31 .טנייה

 :סערגנַאק ןעט-19 םוצ 9

 .136 .מונ .1935 ינוי 14 .טנייה

 :זעגעוו ייווצ 0

 .142 .מונ .1935 ינוי 21 .טנייה

 :עיצאקיפירַאלג ןוא םעטסיפ-אשזוה 1

 .166 .מונ .1935 ילוי 19 .טנייה
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 :ןעטקילפנַאק עשיגארט 2
 .178 .מונ .1935 טסוגיוא 2 .טנייה

 :ןערוטקנוינָאק עיינ ןוא לארשי-ץרא ,ןעיניפיבַא 3

 .186 .מונ .1935 טסוגיוא 9 .טנייה
 ןעטמא -אניטסעלאפ יד ןופ ץנערעפנאק רעד ףיוא) טדער א ןופ 4

 :(ןרעצול ןיא
 .198 .מונ .1935 טסוגיוא 26 :טנייה

 :(ןעקנאדעג ןוא ןעקירדנייא) סערגנָאק רעט-19 רטד 5
 ,215 ,208 .מונ .1935 רעבמעטפעס 30 ,20 ,15 ,6 .טנייה

0 227 
 :דופיה ןרק רהַאי ןהעצפופ 6

 .246 ,מונ .1935 רעבאטקא 25 .טנייה

 :רעבַארַא יד ןופ קיירטש ן'כאנ 7
 .258 .מונ .1935 רעבמעוואנ 8 .טנייה

 . . קעווא זיא יטירעפפסארפ יד ןוא .. .8
 .276 .מונ .1935 רעבמעוואנ 29 .טנייה

 :ףמַאק רעמאזנייא רעזנוא 9
 .282 .מונ .1935 רעבמעצעד 6 .טנייה

 :הפוקת רעזנוא ןופ טאבעג רעטסעטרג 0
 .287 .מונ .1935 רעבמעצעד 13 .טנייה

 :לארשי-ץרא ןיא ןעדיא זעגעג רארעט רעד דדו
 .29% .מונ .1935 רעבמעצעד 20 .טנייה

 וי'צרת
 :(םייסרוקיפא םירוהרה) המואה יפכנ לע תולטבה 2

 .191--185 'ע .טכ ךרכ .ו"צרת הפוקתה
 :(םישעמו תוערואמ) ץדאב 3

 ,346--341 'ע .םש

 .לכתסמה :םותח
 :(!ו-ו) הערכהה ןחבמ לע 4

 .בכ--אכ 'לג ;323--322 'ע .כ 'לג .דכ הנש .ו"צרת .םלועה

 .350--349 'ע

 .וייחו בולוקוס לט ד5
 .336 'ע .בכ--אכ 'לג .דכ הנש .ו"צרת .םלועה

 :(תונורכז תצק) םולוקופ םוחנ לש ותומדל 6
 .464--462 'ע .חכ--זכ 'לג .דכ הנש .ו"צרת .םלועה

 :(לארשי-ץרא םוי ,ימלועה ידוהיה סרגנוקב) םואנ דד

 .663 'ע .טל 'לג .דכ הנש ,ו''צרת .םלועה

 :נרבנרינ יקומ 8
 .1935 רבוטקואב 4 -- ו"צרת .ירשת ז .ץראה

 :היפצ ךותמ דדפ
 .1935 רבוטקואב 13 -- ו'צרת .ירשת זט .ץראה

 :(קוחרמ םירוהרה) ןילופב שחרתמה לע 0
 .1335 רבוטקואב 18 -- ו"צרת .ירשת אכ .ץראה

 :הינגר לש הלבויל 1

 .1935 רבוטקואב 25 -- ו"צרת .ירשת חכ .ץראה

 :הלחבה ירחא 2
 .1935 רבמבונב 1 --וו"צרת .ןושח ה .ץראה

 :;ונלש תושיגרה 3
 .1935 רבמבונב 8 -- ו''צרת .ןושח בי .ץראה

 :יאול ילב תונויצ םשל 4
 ;1935 רבמבונב 29 --ו''צרת .ולסכ ג .ץראה
 .1935 רבמצדב 27 --ו''צרת .תבט א

 :ףסאמהו ץולחה 5

 .1935 רבמצדב 6 -- ו"צרת .ולסכ י .ץראה

 :(ימואלה דעוה תבישיב) /'ררבעה"' תלאשב חוכיוה 6
 .1935 רבמצדב 17 -- ו"צרת .ולסכ וט .רבד

 :תקחוד העשה 7

 .1936 ראוניב 3 -- ו"צרת .תבט ח .ץראה

 :ןוטלשו היכראנא 8

 .1936 ראוניב 10 -- ו'צרת .תבט וט .ץראה
 :(קוחרמ םירוהרה) ושנעו אטחה 9

 2000 רבוחל לאומש

 .1936 ראוניב 17 -- ו"צרת .תבט אכ .ץראה
 :העשה העיגה 0

 .1936 ראוניב 27 -- ו"צרת .תבט טכ .ץראה

 :םיפדרפהח קשמ לש תואמצעה תרות 1
 .1936 ראוניב 31 --ו'צרת .טבש ו .ץראה

 :... םיכובנ םידוחיהו 2
 .1936 ראורבפב 7 -- ו"'צרת .טבש די .ץראה

 רטרופקנארפ טרופקנארפ לש תושקנתהה) ונטדי קותשל וליא 3
 :(ץיושב

 .1936 ראורבפב 14 -- ו"צרת .טבש אכ .ץראה

 .יאנק .י :םותח

 :ל/'ז למולק ריאמ 4

 .1936 ראורבפב 21 -- ו"צרת .טבש חכ .ץראה

 :חדובעה רפוח תתחפהל הלועפה 5
 .1936 ראורבפב 28 -- ו"צרת .רדא ה .ץראה

 :ןילופב הפורטסטקה ינפל 6

 .1936 סראמב 12 -- ו'צרת .רדא טי .ץראה
 :(קוחרמ םירוהרהו תובשחמ) הכרעמב 7

 .1936 סראמב 20 -- ו"צרת .רדא זכ .ץראה

 :ילכלכ וטיג 8

 .1936 סראמב 29 -- ו"צרת ןסינ ו .ץראה

 :ימלועה ידוחיה סרגנוקה 9

 .1936 לירפאב 2-- א'צרת .ןסינ אי .ץראה

 :(הכרעמה עצמאב דוע) הטישה 0
 .1936 יאמב 1 -- ו"צרת רייא ט .ץראה

 :הנפמב 1

 .1936 יאמב 10 -- ו"צרת .רייא חי .ץראה

 :היתואצותו הטישה לע דוע 2

 .1936 יאמב 15 --ו"צרת .רייא גכ .ץראה

 : ?חמ חאלהו 3

 .1936 יאמב 22 -- ו"צרת .ןויס א .ץראה

 :הערכהה דחפ ךותמ 4

 .1936 ינויב 19 -- ו''צרת .ןויס טכ .ץראה
 :תולגה תמיאו ץראה תמיא 5

 .1936 ינויב 26 -- ו''צרת .זומת י .ץראה

 :טפשמה ךרד 6

 .1936 ללויב 3 -- ו"צרת .זומת גי .ץראה

 :קוחהו תודיקפה 7

 .1936 ללויב 17 --ו'צרת .זומת זכ .ץראה
 :(א) הלוג ימשר 8

 .1936 טסוגואב 21 --ו"'צרת .לולא ג .ץראה

 :(תרזוחה תועטה .ב) הלוגה ימשר 9

 .1936 טסוגואב 28 -- ו'צרת .לולא י .ץראה
 :(ןושארה למלועה ידוהיה סרגנוקה .ג) הלוגה ימשר 0

 .1936 רבמטפסב 3 -- ו"צרת .לולא זט .ץראה

 :פ'העוה לש ךיריצ בשומ 1
 .1936 רבמטפסב 8 -- ו'צרת .לולא אכ .ץראה

 :ךיריצ בשומ ירחא 2

 .1936 רבמטפסב 11 -- ו''צרת .לולא דכ .ץראה

 :סייררעביא רעד 3
 .9 .מונ .1936 ראונאי 10 .טנייה

 :דלאנָארקַאמ סמעשזר ןופ םודנאראמעמ סאר 4
 .15 .מונ .1936 ראונאי 17 .טנייה

 :הילבפיוא ןוא גייטשפיוא ןעגידנעמוק םעד וצ 5

 .21 .מונ .1936 ראונאי 24 .טנייה

 :ןייפמַאק דופיה-ןרק רענַאקירעמַא רעד ראפ 6

 .27 .מונ .1936 ראונאי 31 .טנייה

 :סעינָאלַאק עשיריא יד ןיא טייקניזָאלפטייברא יד 7
 .40 .מונ .1936 ראורבעפ 16 .טנייה

 :רעטייברא ןוא טייברא ןופ םעלבַארפ סאר 8

 .45 .מונ .1936 ראורבעפ 21 ,טנייה

 :ןרעייפ ייווצ ןעשיווצ 9
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 .52 .מונ .1936 ץרעמ 1 .טנייה

 :טָאברעפ הטיחש ןגעוו טקעיַארפ-ץעזעג רעד :סנעטייוורעד ןופ 2

 .71 ,58 .מונ .1936 ץרעמ 23 ,8 .טנייה
 :קיירטש רעשיבַארא רעד 1

 .106 .מונ .1936 יאמ 8 .טנייה

 .רעטכייל טרעוו שיטילאפ רעבא טרעיוד רארטט רעד 2

 .123 .מונ ,1936 יאמ 31 .טנייה

 : ?דלודעג יד ןטלַאהנַָא ןאק גנַָאל יוו 3

 .128 .מונ .1936 ינוי 5 .טנייה

 :וואלאקאפ םוחנ ןופ געווזסנעבעל רעד 4

 .140 .מונ .1936 ינוי 13 .טנייה

 :סעיסערפער עטקראטשרעפ -- רארעט רעטקראטשרעפ 5

 .141 .מונ .1936 ינוי 21 .טנייה

 (1937--1936) ז"'צרת

 :ונייחב ו"צרת תנש 6

 .זיי'צרת .רבוחל .פו ןהכ בקעי תכירעב קילאיב .ג.ח רכזל תסנפ

 .517--500 'ע .ב רפס

 .לכתסמה :םותח

 :(ןיקצומ לש וילותפנ רכזל) הלוגב םעה ןוטלשל המחלמה 7

 .32--31 'ע .ג--ב 'לג .הכ הנש .ז"צרת .םלועה

 :(רעונה תצעומב םואנ) ויתויעבו רעונה 8

 .396--393 'ע .כ 'לג .הכ הנש .זי'צרת .םלועה

 :תידוהי תוחרזא 9

 .561 'ע .חכ--זכ 'לג .הכ הנש .ז'צרת .םלועה

 :חכרעמה ךותמ 0

 .599--598 'ע .טכ 'לג .הכ הנש .ז"צרת .םלועה

 :סרגנוקה תארקל 1

 .622--621 'ע .ל 'לג .הכ הנש .ז"צרת .םלועה

 :(ינויצה לעופה דעוה בשומב האצרה) ןונראה ינינמנ לע 2

 .704--703 'ע .גל 'לג .הכ הנש .ז"צרת .םלועה

 הבישי ,ךיריצ "פח ינויצה סרגנוקב) םולוקופ םוחנל הרכזא 12

 הנושאר

 (130--128 'ע ,17--11 'ע)

 ,ינויצה לעופה דעוה בשומב האצרה) ץראב הדובעה-יפחי לע 3
 :(1937 לירפא

 .705--704 'ע .גל 'לג .הכ הנש .ז"צרת .םלועה

 :("יחרזמה"מ דורב ברהל) ותבושת 4

 .706--705 'ע .גל 'לג .הכ הנש .זי'צרת .םלועה

 : .ד הלוגה ימשר 5

 .1936 רבמטפסב 27 -- ז'צרת .ירשת אי .ץראה
 : .ח הלוגה ימשר 6

 .1936 רבוטקואב 11 --ז'צרת .ירשת הכ .ץראה

 : .ו חלונה ימשר 7

 .1936 רבוטקואב 20 -- ז"צרת .ןושח בי .ץראה

 : .ז הלוגה ימשר 8

 .1936 רבמבונב 4 -- ז''צרת .ןושח טי .ץראה

 : .ח הלוגה ימשר 9

 .1936 רבמבונב 8 -- ז'צרת .ןושח גכ .ץראה

 :יקפנושאד יצאנגיא 0

 .1936 רבמבונב 18 -- ז"צרת .ולסכ ד .ץראה

 :הילע ידעוצ 1

 .1936 רבמבונב 30 -- ז"צרת .ולסכ זט .ץראה

 :[ןילופב] תוערפה תפרח 2

 .1936 רבמצדב 13--- ז'צרת ולסכ טכ .ץראה

 :המחלמ לשו תוערפ לש היגולוכיספ 3
 .1936 רבמצדב 25 -- ז'צרת .תבט אי .ץראה

 :(תיתוכלמה הדעוה לש הריקחה ילושב) תולאשנה תולאשה 4

 .1937 ראונאיב 4 -- ז"צרת .תבט אכ .ץראה

 :(זורשב םייללכה םינויצה תודחאתה סוניכב) וירבדמ 5

 .1937 ראוניב 4 -- ז"צרת .תבט אכ .ץראה
 :(קוחרמ םירוהרה) הינמרג תמגוד 6

 202 היפרגוילביב

 .1937 ראוניב 17 -- ז'צרת .טבש ה .ץראה

 :(לקשל םיעבראה לבוי ארקל) תידוהי תוחרזא 7

 .1937 סראמב 20 -- ז'צרת .ןסינ חי .ץראה
 :(האצרה) ץראב הדובעה-יפחי לע 8

 .1937 יאמב 11 -- ז"צרת .ןויס א .ץראה

 :(קילאיבו לצרה לע תונכוסב הרכזא ברעב וירבדמ) לצרה 9
 .1937 ינויב 30 -- ז"צרת .זומת אכ .ץראה

 :התצרוה אלש האצרה 0

 .1937 ילויב 6 -- ז'צרת .זומת וכ .ץראה

 :(ךיריצב םירשעה סרגנוקב) וירבדמ 1

 .1937 טסוגואב 9-- ז''צרת .לולא ב .ץראה

 ינויצה סרגנוקה לש תורוגסה תובישיב יטילופה חוכיוב) םירבד 2
 :(םירשעה

 .1937 טסוגואב 18 -- ז''צרת .לולא אי .רבד

 :טציא ןוא רהאי גיצרעפ ראפ 3
 .160 .מונ .1937 ילוי 11 .טנייה

 .(סערגנאק .גויצ ןעט-20 םוצ]

 ?טקנופרעווש רער זיא ואוו 4

 .166 .מוג .1937 ילוי 18 .טנייה

 :הכולמ רעשידיא רעד וצ טפאשרענגעג יד 5

 .179 .מונ .1937 טסוגיוא 2 .טנייה

 -י'רעפ ןעבילבעג ןענעז קלַאפ עשידיא סאד ןוא סערגנַאק רעד 6

 -עפערע רעד ףיוא וואלאקאס םוחנ ןגעוו עדער-קנעדעג) ט'מות

 :(סערגנאק ןעשיטסיגויצ ןעט-20 ןופ גנוציז-גנונ
 .181 .מונ .1937 טסוגיוא 4 .טנייה

 :(הכולמ רעשידיא ןוא גנולייטוצ ןעגעוו) ןעגרַאמ ףיוא טכער סאד 7

 .195 .מונ .1937 טסוגיוא 30 .טנייה

 רעד ןופ טַאר עיסעס רעד ךאנ) טלעסיירטעצ זיא ןינב רעד 8
 ;(ץנעגַא רעשידיא

 .201 .מונ .1937 טסוגיוא 27 .טנייה

 :פערגנַאק ןעט"2נ ן/ראפ ןוא ןעטמ--29 ן'כאנ 9

 .211 ,207 .מונ .1937 רעבמעטפעס 10 ,8 .טנייה

 :רעבַארַא יד יבגל קיטילָאפ רעזנוא 0
 .215 .מונ .1937 רעבמעטפעס 11 .טנייה

 :(ןעקנאדעג ןוא ןעקירדנייא-עזייר ראפ א) םילשורי ןוא םיור 1

 .221/ .מונ .1937 רעבמעטפעס 26 .טנייה

 :"המיבה" ןיא "םירמוש" ןעגעוו) טקילפנָאק רעשיגארט רעד 2

 .230 .מונ .1937 רעבאטקא 8 .טנייה

 ןלעוו סאוו גנוריגערדלארשי-ץרא רעד ןופ ןעלטימ עגנערטש יד 3

 : ?גטט עטסנעהַאנ יד ןעגנערב

 .231 .מונ .1937 רעבאטקא 10 .טנייה

 ?ןעמוקקירוצ ס'פאקואוו ךאנ ןייז טעוו סאוו 4

 .236 'מונ .1937 רעבאטקא 15 .טנייה

 :רארעט רעטיינעב רעד 5

 .245 .מונ .1937 רעבאטקא 26 .טנייה
 בושי רעד" לעקיטרא םוצ) רארעטיטנא ןוא רארעט ןעגעוו ךאנ 6

 ןופ רעבמעוואנ ןעט-16 ,טנייה ,"ןערעוו טנעפאוועב זומ

 :([ןאמלעדניא .מ]

 .278 .מונ .1937 רעבמעצעד 3 .טנייה

 :רטבַארא יד ןטטטברעביא רעדיוו טחעג דנאלגנט 7

 .254 .מונ .1937 רעבמעוואנ 5 .טנייה

 :געירק"רעגריב ןוא רארעט 8

 .284 .מונ .1937 רעבמעצעד 10 .טנייה

 :(טיוט ןייז ךאנ רעטרעוו ראפ א) אירול ףסוי ר"'ך 9

 .285 'מונ .1937 רעבמעצעד 12. .טנייה

 :'םירכאה תודחאתה' יד 0

 .302 .מונ .1937 רעבמעצעד 31 .טנייה

 (1938) ח"'צרת

 :ונייחב ז'צרת תנש 871

 .501--485 'ע .ג רפס .ח''צרת .קילאיב .נ .ח רכזל תסנכ

 .לכתסמה :םותח
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 :העונתו הנתמה 2
 .219--212 'ע .ו ךרכ .ח'"'צרת .ןוחרי .םינזאמ

 :לארשי-ץרא תלאשו תידוהיה המואה תלאש 3
 .520--512 'ע .ו ךרכ .ח''צרת .ןוחרי .םינזאמ

 :ןוילעה ןוירטירקה 4
 תאצוה ,םילשורי .תונויצב רעונה ינינעל ץבוק ,רעונה יכרד

 .16--11 'ע .ח"צרת ולסכ .תינויצה הלהנהה לש רעונה תקלחמ

 :ץראה תקולח דעב םיינויציטנאה םיקומינה 5
 .2 'ע .ה 'לג  .ב הנש .ח'צרת .ןועובש .םירוט

 :חינלופב תוערפ טורפב 6
 .30 'ע .ד--ג 'לג ,וכ הנש .ח''צרת .םלועה

 .עשוהידןב .י :םותח

 :תינלופה תודהיל דובכ ובה 7

 .104 'ע .ז 'לג .וכ הנש .ח''צרת .םלועה

 :(הילעה קוחב םייונישה תעצהל) ןושארח תואה 8

 .124--123 'ע .ח 'לג .וכ הנש .ח"'צרת .םלועה

 .עשוהי-ןב .י :םותח

 :םימדה תבוגנת לט 9

 .182--181 'ע .אי 'לג .וכ הנש .ח"'צרת .םלועה

 .עשוהי-ןב .י :םותח

 :אירול ףסוי לש ורבק לע 0

 .247 'ע .די 'לג .וכ הנש .ח'צרת .םלועה

 םינויצה תודחאתה" תצעומב האצרה) םבושיבו תונויצב בצמה 1

 :("םייללכה

 .זט 'לג ;262--261 'ע ,וט 'לג .וכ הנש .ח"צרת .םלועה

 .288--282 'צ

 יצראה לקשה דעו לש דוסיה תבישיב םואנ) הערכה תארקל 2

 :(ביבא-לתב
 .324--323 'ע .חי 'לג .וכ הנש .ח''צרת .םלועה

 :(וו-ו) תימשיטנאה היצקאירה 3

 ,345--2344 'ע .טי 'לג .וכ הנש .ח"'צרת .םלועה

 :ךיירטשנטור לשיפ םירפא 4

 .862 'ע .המ 'לג .וכ הנש .ח"צרת .םלועה

 :(זומת 'כל) תואיצמה דחפו ןוזחה דחפ 5

 .892--891 'ע .ומ 'לג .וכ הנש .ח''צרת .םלועה

 :(רבח רכזל) בוקיניילא לאכימ 6
 .988 'ע .אנ 'לג .וכ הנש .ח"'צרת .םלועה

 :(הנשה ךותב הרצק הריקס) ח"'צרת ימוכיסמ 7
 .3-2 'ע .זכ--וכ 'לג .ב הנש .ח''צרת .ןועובש .םירוט

 :עירכמה אוזה תודגנתהה חוכ 8
 .1 'ע .מ 'לג .ב הנש .ח''צרת .ןועובש .םירוט

 (םיימואלה תודסומה םשב) לבייפ דלוטרב תייוולהב וירבד א8

 :רענגעג ענייז ןוא יא ןופ לייט א ןיא טאטשנעדיא יד 9

 --176 'ע | .(1938--1908 -- ח"צרת--ח"סרת) ךוב-לבוי  ,טנייה

3. 

 (1939) ט"צרת

 :ונייחב ח'צרת תנש 0

 .482--464 'ע .ד רפס .ט"צרת .קילאיב .נ .ח רכזל תסנכ

 .לכתסמה :םותח

 :ןיקצומ לש וילותפנ 1

 הלהנהה ,םילשורי .ןייב .א ידיב ךורע "ןיקצומ רפס" ;ךותב

 .טכ--כ 'ע (ט"צרת ,ימלועה ידוהיה סרגנוקה תלהנהו תינויצה

 :(הכרעהו הכרב ירבד) י'המיבה/'ל הנש םירשע 2

 ."המיבה" לש םירשעה גחל ,תינורטאית תונמא יניינעל ,המב

 .5-3 'ע .('כ) 'א 'בוח .ט"צרת

 :ונתמחלמ ןובשחל 3

 .143--133 'ע .ט ךרכ .ט"צרת .םינזאמ

 :חעשה תשירד 4

 .234--233 'ע .גי 'לג ,זכ הנש .ט"'צרת .םלועה

 :(םואנ) לקשה ןעמל 5

 .275--24 'ע .וט 'לג .זכ הנש .ט"צרת .םלועה

 :(ןודנול "תוחיש" ןינעל) הנפמב 6

 24 רבוחל לאומש

 .354--353 'ע .טי 'לג .זכ הנש .ט"צרת .םלועה

 : !תונברקל ,םיצמאמל 7

 .374 'ע .כ 'לג .זכ הנש .ט"'צרת .םלועה

 :הינפל םידמוע ונאש הרירבה 8

 .415--414 'ע .בכ 'לג .זכ הנש .ט"צרת .םלועה

 :וז העשב ונתדועת 9

 .434 'ע .דכ--גכ 'לג .זכ הנש .ט"צרת .םלועה

 :םייחח תרכה 0

 .474 'ע .הכ 'לג .זכ הנש ,ט"'צרת .םלועה

 :תוילשא ילב 1

 .500--496 'ע .וכ 'לג .זכ הנש .ט"'צרת .םלועה

 :תוערואמה תונש שולש 2

 .494--493 'ע .זכ הנש .ט"צרת .םלועה

 .יאנק .י :םותח

 :ינויצח 5'העוה ירבח לש םיפוניכה 3

 .514 'ע זכ 'לג .זכ הנש .ט"צרת .םלועה

 תישש הפבישי .הבינ'ז ,א"כה ינויצה סרגנוקב חוכיוב וירבד 3

 .1939 טסוגואב 18 ,ו"צרת לולאב ''ג

 ט"צרת ,םילשורי ,יפרגוניטס ח"וד ,א"כה ינויצה סרגנוקה)

 (108--104 'ע

 :תדלומה דעב המחלמב 4

 .563--562 'ע .טכ 'לג .זכ הנש .ט"צרת .םלועה

 : !םיצור ונא חצנל ונאו 5
 .594--593 'ע .אל 'לג .זכ הנש .ט"'צרת .םלועה

 :העשה יכובנל 6

 .635--634 'ע .גל--בל 'לג .זכ הנש .ט"צרת .םלועה

 :אוש תונוימד 7

 .674--673 'ע .הל 'לג .ט'ייצרת .םלועה

 :רורטה ןובשחל 8

 .695--64 'ע .ול 'לג .זכ הנש .ט"'צרת .םלועה

 :הדובעה תויעבמ 9

 .815--814 'ע .גמ--במ 'לג ,זכ הנש .ט"צרת .םלועה

 :תוינוגרא תויעב 0
 .795--79 'ע .אמ 'לג .זכ הנש .ט"צרת .םלועה

 :(ןמציו לחר לש הרבק לע) םאה 1

 .798 'ע .אמ 'לג .זכ הנש .ט"צרת .םלועה

 :התעשה לש הנובשח 2

 .854 'ע .המ--דמ 'לג .זכ הנש .ט"צרת .םלועה

 :סעיצפעצנַאק ייווצ ןעשיווצ טקילפנָאק רעד 3

 .12 .מונ .1939 ראונאי 13 .גאט רעד

 :טיונ-סננורעדנאווסיוא רעשידיא רעד ראפ קערש יד 4

 .2 .מונ .1939 ראונאי 27 .טנייה

 :ןעכטרפשעג רענאדנאל יד ראפ 5

 .30 .מונ .1939 ראורבעפ 8 .טנייה

 :ועכטרפשעג רענאדנאל יד 6

 .36 .מונ .1939 ראורבעפ 10 .טנייה

 :גרטעבנטטור סחנפ פן7

 42 .מונ .1939 ראורבעפ 17 .טנייה

 :עידענארט רעזדנוא ןיוש זיא סאר 8

 .44 .מונ .1939 ראורבעפ 21 .טנייה

 :לעיצ"טפיוה רעזנוא ןייז טציא ףראד סאוו ןוא . .. .9

 .78 .מונ .1939 .ץרעמ 31 .טנייה

 :י'א םורא רעדנעל עשיבארא יד ןיא רעטנַאלפ רער 0

 .92 .מונ .1939 לירפא 21 .טנייה

 :ףירגנא ןעטפכילרהעפעג ןופ טייצ רעד ןיא 1

 .94 .מונ .1939 לירפא 26 .טנייה

 ןיא ךוזעב סנאמצייוו ןעגעוו ךאנ) ןעבאה טשינ תועט ןייק ראנ 2

 :(אַרייִאק
 .98 .מונ .1939 לירפא 28 .טנייה

 :שינביולרע א ןחא ןוא טימ 3
 .103 .מונ .1939 יאמ 5 .טנייה

 .יאנק .י :םותח
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 :ףמאק ןעדעי וצ ,םעלא וצ ןייז טיירג ןעזומ רימ 4

 .109 .מונ .1939 יאמ 12 .טנייה

 :דנאטשרעדיוו ןופ ןעמעלבַארפ 5

 .115 .מונ .1939 יאמ 19 .טנייד

 : ?חוכ טימ ןערעטש דנאלננע זנוא טעוו יצ 6

 .119 .מונ .1939 יאמ 26 .טנייה

 :ךובסייוו ם'ניא רֶָאלק טשינ זיא סע סאוו ןוא רַָאלק זיא פע סאוו 7

 .125 .מונ .1939 יגנוי 2 .טנייה

 :ןעטקעפע עשיטַאמַארד ךאנ טפאשקנטב 8

 .131 .מונ .1939 ינוי 9 .טנייה

 :ףמַאק םעד ןערהיפ ןטפראד רימ יוזא יוו 9

 .137 .מונ .1939 ינוי 16 .טנייה

 :טיסימָאקדןעטַאדנאמ רעד ןופ סולשעב רעד 0

 .143 .מונ .1939 ינוי 23 .טנייה

 טיהעגבא זומ סאוו) יטפומ םעד ראנ טפלעה רארעט רעשידיא 1

 :(?ףמאק רעזנוא ןיא ןערעוו

 .1939 ינוי 23 .טנייה

 :גנאגרעטנוא ןוא שואי ןופ םזהת ןיא 2

 .161 .מונ .1939 ילוי 24 .טנייה

 :עבַאגפיוא עשירַאטסיה יד 3

 .185 .מונ .1939 טסוגיוא 11 .טנייה

 :עטסגיטכיוו סאד - הילע יד 4

 .186 .מונ .1939 טסוגיוא 13 .טנייה

 :(עווענעשז ןיא סערגנָאק ןעשיטסינויצ ןעט--21 ןפיוא) עדטר 5

 .192 .מונ .1939 טסוגיוא 20 .טנייה

 ש"ת

 :ונייחב ש/צרת תנש 6

 .415--407 'ע .ה רפס .ש"ת קילאיב .נ .ח רכזל תסנכ

 .לכתסמה :םותח

 :ןילופ תודהי ןכרוח לע 7

 .389--381 ;168--161 'ע .י ךרכ .ש"ת .ןוחרי .םינזאמ

 :החשרו 8

 .3 'ע .א 'לג .חכ הנש .ש"ת .םלועה

 :םולשו ןילופ תקולח 9

 .35--234 'ע .ג 'לג ,חכ הנש .ש"ת .םלועה

 :הינמרגל היסור ןיב 0

 .50 'ע .ד 'לג .חכ הנש .ש"ת .םלועה

 :הנליו 1

 .68--67 'ע .ה 'לג .חכ הנש .ש"ת .םלועה

 :תיתנלפמ תוילדואיפו תויתגלפמ יא 2

 .131--130 'ע .ט 'לג ;114 'ע .ח 'לג .חכ הנש .ש"ת .םלועה

 :(ותריטפל הנש) ל''ז סוקצורב כד רוספורפ 3

 .183--182 'ע .בי 'לג .חכ הנש .ש"ת .םלועה

 :תמאה םשל 4

 .215--214 'ע .די 'לג .חכ הנש .ש"ת .םלועה

 .[ויבא לע]

 :ונממ אצויהו בצמה תניחבל 5

 ;242 'ע .זט 'לג ;228--221 'ע .ו''ט 'לג .חכ הנש .ש"ת .םלועה

 .292--291 'ע .טי 'לג ;259--258 'ע ,זי 'לג

 :(לקשה ןעמל יצראה סוניכב םואנמ) ינויצה לגדה לא ופסאה 6

 .450 'ע .טכ 'לג .חכ הנש .ש"'ת .םלועה |

 :םילועו םיטילפ 7

 ;478 'ע .בל--אל 'לג .חכ הנש .ש"ת .םלועה

 -- ש"ת ןסינ אי. ביבא-לת [ימעפ דח ןותע] ןילופ תודהי לוק

 .1940 לירפאב 9

 :תוחכשנ תויתמא לעו תזילשא לע 8
 .501--506 'ע .גל 'לג .חכ הנש .ש'"'ת .םלועה

 :דיחא ךוניח 9

 .521--520 'ע .דל 'לג ,חכ הנש .ש"ת .םלועה

 :והארקיש ומ לכל יולג בתכמ 0
 ;567 'ע .זל 'לג .חכ הגש .ש"ת .םלועה

 2506 היפרגוילביב

 -- שת .ןויס בכ .ביבא-לת ,[ימעפ דח ןותע] ןילופ תודהי אשמ

 .1940 ינויב 8

 :(האצרה) רעונה ונל המ 1

 .583--582 .חל 'לג .חכ הנש .ש"ת .םלועה

 :סיראפ 2

 .615 'ע .מ 'לג .חכ הנש .ש"ת .םלועה

 :ל"ז יקסניטוב'ז םאז 3

 .727 'ע .זמ 'לג .חכ הנש .ש"ת .םלועה

 האצרה) ץראב הדובעה רפוח בצמ 4

 :(םצמוצמה ינויצה

 .744--742 'ע .חמ 'לג .חכ הנש .ש"ת .םלועה

 :[הינשה םלועה תמחלמ ימיב] חנש םירשע תפוקתל 5

 .808 'ע .בנ 'לג .חכ הנש .ש"ת .םלועה

 :[םיצאנה י''ע ןילופ שוביכל] חנש תולככ 6

 ,3--2 'ע .ח 'לג .ג הנש .1940 -- ש"ת .ינויצה דבועה

 לעופה דעוה בשומב

 א'שת

 :;ונייחב ש"ת תנש 7

 .438--428 'ע ,ו רפס .א"שת .קילאיב .נ .ח רכזל תסנכ

 .לכתסמה :םותח

 :ןילופבש ידוהיה זכרמה לש ירוטסיהה וכרע 8

 .243--240 'ע .אי ךרכ .א"שת .ןוחרי .םינזאמ

 ;םושיב םולשהו המחלמה לע 9

 .142--133 ;88--83 'ע .בי ךרכ .א"שת .ןוחרי .םינזאמ

 םיצאנה יטרפצב הינלופ תודהי ,"שדחה הלוצמ זוי"ל המדקה 0

 דחוימה דעוה תופתתשהב הדסמ ,ביבא-לת) רגארפ השמ תאמ

 10--5 'ע (1941 -- א"שת ,קילאיב דסומו הינלופ ידוהי תרזעל

 .(11 'סמ ,"ןומר" תיירפס)

 םינויצה תודחאתה תדיעוב האצרה ךותמ) תימינפה תרגסמב 1

 :(1940 רבמטפסל 9 םויב ,םייללכה

 .116--114 'ע .ח 'לג .טכ הנש .א"שת .םלועה

 :הינמור תודהי לע סוכה תרבוע 2

 .306 'ע .כ 'לג. .טכ הנש .א"שת .םלועה

 :(תונקסמו םירוהרה) וטינ 3

 .402 'ע .וכ 'לג .טכ הנש .א"שת .םלועה

 :םוקרכ 4

 .418 'ע .חכ--זכ 'לג .טכ הנש .א"שת .םלועה

 :(לקשה ןעמל יצראה סוניכב וירבדמ) לקשה לע 5

 .563--562 'ע ,ול 'לג .טכ הנש .א"שת .םלועה

 :הדובע יכוסכסב הנגה קוח תעצה 6
 .660--659 'ע .במ 'לג ;64ד 'ע .אמ 'לג .טכ הנש .א"שת .םלועה

 :יחרזאה דוחיאה לע 7

 .674 'ע .גמ 'לג .טכ הנש .א"שת .םלועה

 :יולה הדוהי יבר 8

 .706 'ע .המ 'לג .טכ הנש .א"'שת םלועה

 :םיארונ םימי 9
 .787--786 'ע .אנ--נ 'לג .טכ הנש .א"שת .םלועה

 םלועה תמחלמב םידוהיל םייוגה לש סחיה) :האוסהה תשר 0

 :(היגשה
 .738 'ע .זמ 'לג .טכ הנש .א'שת .םלועה

 :קמעהו ללהנ גחל 1
 .דד2--771 'ע .טמ 'לג .טכ הנש .א"שת .םלועה

 יילופ לש התמגורי א1

 1941 לירפאב 17 ,א"שת ןסינ 'כ ,יירבד"

 בי""שת

 :(תוערואמה ילושב) המחלמל תישילשה הנשה םע 2
 .390--381 'ע .ז רפס .ב"שת .קילאיב .נ .ח רכזל תסנכ
 .עשוהי-ןב .י :םותח

 :תויציזופוא שולש 3
 ,135--132 'ע ,די ךרכ .ב"שת .ןוחרי .םינזאמ

 :היסור תודהי לא לארשי-ץרא רבד 4
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 .4 'ע .ב--א 'לג .'ל הגש ,ב"שת .םלועה
 דעוה לש לבאה בשומב םואנ) ןיקשיפוא לש תינויצה ופרד 5

 :(ינויצה לעופה
 .26--25 'ע ד 'לג .'ל הנש .ב"שת .םלועה

 :תומת אלו התמ אל רופלב תרהצה .אוה ןכ םנמא 6

 .41 'ע .ו 'לג .י'ל הנש .ב"שת .םלועה

 :היתונקפמו ןמצויו תעדוה 7
 .50--49 'ע .ז 'לג .'ל הנש .ב"שת .םלועה

 :'חטבל ךא טאל תונחוט החגשהה תונחמ" 8
 .57 'ע .ח 'לג .'ל הנש .ב"שת .םלועה

 :ןופלדיא םהרכא לש ורכזל 9
 .67--65 'ע .ט 'לג .'ל הנש .בישת .םלועה

 :םינוא ןיא םעזו חלמחו רטצ 0
 .73 'ע .י 'לג 'ל הנש .ב"שת .םלועה

 :ישילשה בושה 1

 .81 'ע .אי 'לג .'ל הנש .ב"שת .םלועה

 :העשה ןובשחל 2
 .114--113 'ע .ו''ט 'לג .'ל הנש .ב"שת .םלועה

 :העשה העיגה ןמזמ הז ,םימה ינפ לע ףצקפ :קרפה לט 3

 .121 'ע .זט 'לג .'ל הנש .ב"שת .םלועה

 .עשוהי-ןב .י :םותח
 :(ותומל הנש םישולש) טורשריק ןאי 4

 .388--387 'ע ,ומ 'לג ,'ל הנש .ב'ישת .םלועה

 :םוקינר'צ םדא 5
 .414 'ע .טמ 'לג .'ל הנש .ב"שת .םלועה

 תורדתסהה תלהנה תאמ הנשה תפוקתל) חלוגח ינויצ לא תרגא 6
 :(תינויצה
 .421 'ע .בג--נ 'לג .'ל הנש .ב"שת .םלועה

 :י'תונולשכ'ה לעו תוטיטבה לע 7
 .189 'ע .בכ 'לג .'ל הנש .ב"שת .םלועה

 .עשוהידןב .י :םותח
 ;(המורטס) ןופאה רחאל 8

 .17ד 'ע .גכ 'לג .'ל הנש .ב"שת .םלועה
 17 םויב םצמוצמה לעופה דעוה תבישיב וירבדמ) לקשה לט 9

 :(1942 ראורבפב
 .192 'ע .דכ 'לג .'ל הנש .בי"ישת .םלועה

 :היהו ןתי ימ 0
 .237 'ע .ל 'לג .'ל הנש .ב"שת .םלועה

 .עשוהי"ןב .י :םותח

 :הכרעמב תבציתמ תיאקירמאה תונויצה 1

 .269 'ע .דל 'לג .יל הנש .ב''שת .םלועה
 .עשוהידןב .י :םותח

 :הנפסה חכונ 2
 .333 'ע .אמ 'לג .'ל הנש .ב"שת .םלועה

 .יאנק .י :םותח
 תודהי לא בושיה רבר רודישב וירבדמ ,'חיחנ יפ תומנ אל א2

 י'היסיור
 1941 רבמטפסב 28 ,ב"שת ירשת 'ז "רבד"

 ג''שת

 בולוקוס םוחנ לע הרכזאה םואנ) בולוקופ םוחנ לש וייח ךרד 3

 ;(םירשעה ינויצה סרגנוקב
 -ורכזו םירמאמו ויתורגיא ,ויבתכ רחבמ) בולוקוס רפס :ךותב
 (ץיבודיבר ןועמש תכירעב גיהנמהו יאנידמה ,רפוסה לע תונ

 ,קילאיב דסומו תימלועה תינויצה תורדתסהה תאצוה ,םילשורי
 .זט--ט 'ע .ג"שת

 :(י"אב םיברעהו םידוהיה לע) תויעבח תיעטבל 4

 .300--291 'ע .ג"שת ביבא-לת ,ףסאמ ,רעסב
 :(םילשוריב ב"שת זומת חכ--זכב םירפוסה סוניכב) םירבד 5

 .ו--ב 'ע .םש

 :תידוהיה תוימואלח 6
 .6-1 'ע .ו"ט ךרכ ,ג"שת .ןוחרי .םינזאמ

 208 רבוחל לאומש

 .הפוריאב ונויה רקפה ןכא 7
 .258--25 'ע .וט ךרכ ,ג'ישת .ןוחרי .םינזאמ

 :(בורוזולרא םייח לש ורכזל) תוניחב יתש 8
 .5--4 'ע .41--40 'לג ,די ךרכ .ג"שת .ריעצה לעופה

 :(ג"שת ןויסב 'ד ,הדלוחב םירפוסה סוניכב םירבד) תואבה תארקל 9
 .264--259 'ע .זט ךרכ .ג'שת .םינזאמ

 ךרענש ינשה ינויצה סוניכב החיתפה םואנ) הלוגה תודחהי 0
 :(ג"שת תוכוס מ"הוחב ביבא-לתב

 ,33--32 'ע .ד 'לג ,אל הנש .ג"שת .םלועה
 :(האצרה) תינויצה הלהנהה תולוטפ
 .43 'ע .םש

 :(ורבק לע חרפ) ןירפלה לאיחי 1

 .61--60 'ע .ה 'לג .אל הנש .ג''שת .םלועה

 :םימיאו העוז 2
 .66--65 'ע .ו 'לג .אל הנש .ג"שת .םלועה

 :הדמשה תודעו 3
 .97 'ע .י 'לג .אל הנש .ג"שת םלועה

 תפיסא לש ינשה סוניכב םירבד) הטילפה תיואש תא וליצחה 4

 ;(א רדאב זט ,הלוגה ןוסאל שדקומה ,םירחבנה

 .206 'ע .גכ 'לג .אל הנש .ג''שת .םלועה

 :(האצרה) תיללכה הדובעה תכשל 5

 .זכ 'לג ;222--221 'ע .הכ 'לג ,אל הנש .ג'שת .םלועה

 ,238--231 'ע
 :השרובש וטיגה ברק רואל 6

 .247--246 'ע .חכ 'לג .אל הנש .ג"שת .םלועה

 :(םירחבנה תפיסא בשומב) םירבד

 .250--249 'ע .םש
 :ךילרא קירנה לש ורכזל 7

 .286 'ע .בל 'לג .אל הנש .ג"שת .םלועה

 :חדומרב תדיעו רחאל 8

 .294--293 'ע .גל 'לג .אל הנש .ג"שת .םלועה

 :[הדומרב תדיעו תואצותל] יטירבה טנמלרפב חוכיוה םרע 9
 .309 'ע .הל ילג .אל הנש .ג"שת .םלועה

 :תידוהיה תיזחהח 0
 .317 'ע ,ול 'לג אל הנש .ג"שת .םלועה

 :רפיש קחצי רד 1
 .364--363 'ע .אמ 'לג .אל הנש .ג''שת .םלועה

 ;יקינולפ 2

 .374--373 'ע .גמ 'לג .אל הנש .ג"שת .םלועה

 !םתלצה אלו ליצהל םתלוכי :םכיניב הירוטסהה קופפת אנ-לא 2

 1943 ראורבפב 23 'א רדא ח''י "'רבד"
 :הנפמח תישאר 3

 .1 'לג .1943 טסוגואב 6-- ג"שת בא ה .םעל ןותע .ןמזה

 תונמדזה תא וצימחי םא תודחואמה תומואה לע חמויא תוירחא 4

 סורפב תידוהיה תונכוסה לש תעד יוליג] הנורחאה הלצהה
 דעוה םעטמ חלשנש קרבמו יטירבה םירחבנה תיבב חוכיוה
 תוגלפמה ישארל השובכה הפוריא ידוהי תרזעל דחואמה

 :[םיובנירג .י תמיתחב יטירבה טנמלרפב

 .ץראה

 .1943 יאמב 20 -- ג"שת ,רייא וט .רבד

 .הפוצה

 םינויצה תודחאתה תדיעוב וירבדמ) היילע :ונל תחא המרנורפ 5

 :(םייללכה
 .1943 יאמב 12 -- ג"שת .רייא ז .הפוצה

 ,םירפוסל הרכזאב וירבדמ) החשראו יללח תא הדיפפמ םילשורי 6

 :(השראו דרמב ולפנש םינמאלו םיאנותעל
 .1943 יאמב 15 -- ג"שת ןויס בי .ץראה

 :זטיגה יללחל הרכזא 7

 .1943 ינויב 15 -- ג"שת ןויס בי .רבד

 די"'שת

 :ןברוחל ןברוחמ 8
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 .45--40 'ע .ח רפס .ד"שת .קילאיב .נ.ח רכזל תסנכ

 :(ורמאנש םירבד ךותמ) הברקהו ףועמ ונל םיצוחנ א8

 .5-3 'ע .ט--ו 'לג .ז הנש .ד"שת .תבט .ינויצה דבועה
 :תופוקת יתש 9

 .157 'ע .טי 'לג .בל הנש .דישת .םלועה
 :תוננוגתהו רקנוב 0

 .174--173 'ע .אכ 'לג .בל הנש .ד"שת .םלועה

 :ונתנומא רוקמ 1

 .182--181 'ע .בכ 'לג .בל הנש .דיישת .םלועה

 :ונתליפת יהוזו 2

 .201 'ע .דכ 'לג .בל הנש .ד"שת .םלועה

 :םינש שמחו םירשע ינפל -- קסניפ ערואמ 3

 .220 'ע .זכ--רכ 'לג .בל הנש .דיישת .םלועה

 :ירוטפיה השענ אלש ךיראת 4

 .217 'ע .םש

 :(םירחבנה תפיסא בשומב םואנ) ןילופב הדסמ ירובג 5

 .262 'ע .אל 'לג .בל הנש .ד"שת .םלועה

 :תיראשה לע 6

 .302--301 'ע .חל 'לג .בל הגש .ד"שת .םלועה

 :הריזג הרזגנ םאו 7

 .326 'ע .םש

 :(תירוטסיה הריקס ןיעמ) העשה העיגהחש דע 8

 .334--333 'ע .טל 'לג .בל הנש ,דיישת .םלועה

 :םינש שמח רחאל 9

 .421 'ע .זמ 'לג .בל הגש .דישת .םלועה

 :ינויצח ןורתפהו הלוגה תופירה תמקה 0

 .438--430 'ע .ט--המ 'לג .בל הנש ,ד"שת .םלועה

 :הקנילכרט 1

 29 -- ד"שת הנשה שאר ברע .ביבא-לת .םעל ןותע ,ןמזה

 .47 'לג .1943 רבמטפסב

 :ןמצייו גילז 2

 רבוטקואב 8 -- ד"שת ,ירשת ט .ביבא-לת .םעל ןותע .ןמזה

 .53 'לג .,3

 :ןירוחה-תכ תודהיה ררושמ 3
 :(ותריטפל

 רבוטקואב 22 -- ד"שת ירשת גכ .ביבא-לת .םעל ןותע ,ןמזה

 .63 'לג .3

 :הקירמאב ידוהיה רוביצב הנפמה 4

 .1943 רבוטקואב 28--ד"שת .ירשת ל .םעל ןותע .ןמזה

 .69 'לג

 :. . .?ונידידיל וניאנוש ןיב המ 5

 .75 'לג. .1943 רבוטקואב 5 -- ד''שת ןושח ו .ןמזה

 :הדיריו תומדקתה ןיב 6
 .18 'לג .1943 רבמבונב 12 -- ד"שת ןושח די .ןמזה

 :(הירוטסיהב קרפ ןיעמ) חטשו ןוטלש 7

 .90 'לג .1943 רבמצדב 3 -- ד'שת ולסכ ו .ןמזה

 :לבפבש חוכה 8

 .96 'לג .1943 רבמצדב 10 -- ד''שת .ולסכ גי .ןמזה

 :...ויער ןיב םויאכ 9
 .102 'לג .1943 רבמצדב 17 -- ד''שת ולסכ כ .ןמזה

 : ?והמ וננובשח 0

 .108 'לג .1943 רבמצדב 24 -- ד"שת ולסכ זכ .ןמזה

 : !תבטה תא קיפפהל ךירצ הנושארבו שארב 1

 .138 'לג .1944 ראוניב 28 -- ד'שת טבש ג .ץראה

 :תוימשיטנאה דחפ 2
 .150 'לג .1944 ראורבפב 11 --ד"שת ,טבש די .ןמזה

 :םיכוותמה לע 3
 .162 'לג .1944 ראורבפב 25 -- ד"שת רדא א .ןמזה

 :םיטלבתמה םידוגינה לע 4

 .173 'לג .1944 סראמב 10 -- ד"שת רדא יט .ןמזה

 :םימיא תדרח ךותב 5

 .181 'לג .1944 סראמב 20 -- ד"שת .רדא הכ .ןמזה

 העבש) יקסבוחינרשט לואש

 20 היפרגוילביב

 :ןובשחה תא םימלשמ ונאו .. . .6

 .185 'לג .1944 סראמב 24 -- ד"שת .רדא טכ .ןמזה

 :ףוריטח ישעמ חכונל 7

 .191 'לג .1944 סראמב 31 -- ד'שת ןסינ ז .ןמזה
 ;חשרו 8

 יאצוי ןוגרא לש תימעפ דח האצוה ,השראו וטיג דרמ :ךותב

 .1944 לירפא -- ד'שת ,ןסינ [ביבא-לת] .לארשיב השראו
 :ןילופב תואטיגה דרמל ןורכזה םויל 9

 .197 'לג .1944 לירפאב 7 -- ד"שת ,ןסינ די .ןמזה

 :םירחאמ ונא דימת 0

 .199 'לג .1944 לירפאב 10 -- ד''שת ,ןסינ זי .ןמזה

 :תלוברעמה ךותבכ 1

 .202 'לג .1944 לירפאב 13 -- ד'שת ,ןסינ כ .ןמזה

 :ונדגב ונמשא ןכא 2

 .208 'לג .1944 לירפאב 21 -- ד''שת ,ןסינ חכ .ןמזה

 :תושדחתהה ןתפמ לע 3

 .214 'לג .1944 לירפאב 28 -- ד'ישת ,רייא ה .ןמזה

 :ןמזה תריחבו תוחוכה ןובשח 4

 .220 'לג .194 יאמב 5 -- ד"שת ,רייא בי .ןמזה

 םוימ םירחבנה תפיסא בשומב) השראוב וטיגה ידרומל רוכזי 5

 :(דיישת רייא ו"ט

 .1944 יאמב 16 -- ד''שת רייא גכ .רבד

 : ?םה הפיא םידוחיהו 6

 .234 'לג, .1944 יאמב 22 -- ד"שת רייא טכ .ןמזה

 .םדג .י :םותח

 :םיעירכמה םה תואיצמב םייונישה 7

 .238 'לג .1944 יאמב 26 --ד'שת ןויס ד .ןמזה

 :הלוז תונקפסב םנופצמ תא ועיגרי לא 8

 .239 'לג .1944 יאמב 29 -- ד"שת ןויס ז .ןמזה

 ,םדג .י :םותח

 :ערה שרוש
 .243 'לג .1944 ינויב 2 -- ד"שת ןויס אי .ןמזה

 ןוטלש תוצראב לארשי ידירש תלצהל הקעזא סוניכב) םירבד 9

 :(םיצאנה

 .1944 ינויב 5 -- ד'שת זויס די .רבד

 : !ןימאהל םיצור ונייה המכ דע 0

 .245 'לג .19%4 ינויב 5 -- ד"שת ןויס די .ןמזה

 .םדג .י :םותח

 : וליצה :םיארוק ונא וז הנורחא העשב 1

 .1944 ינויב 6 -- ד'שת ןויס ויט .רמשמ

 :... ליג ילא םיחמש לוכהשכ 2

 .249 'לג .1944 ינויב 9 -- ד"שת ןויס חי .ןמזה

 :ונלש הדומרב 3

 .251 'לג .194 ינויב 12 -- ד"שת ןויס אכ .ןמזה

 : ?והמ -- ןופצמה שפוח 4

 .255 'לג .1944 ינויב 16 -- ד'שת ןויס חכ .ןמזה

 :תיברעה תוינידמב הנפמה 5
 .261 'לג .1944 ינויב 23 -- דשת זומת ב .ןמזה

 : .. . תוירחאב תאשל ןיאו םימחרה ורמכנ 6

 .263 'לג .1944 ינויב 26-- ד''שת זומת ה .ןמזה

 .םדג .י :םותח

 :תישארה הרטמה 7

 .267 'לג .1944 ינויב 30 -- ד"שת זומת ט .ןמזה

 :תואיצמו ןוימד 8
 .273 'לג .1944 ילויב 7 -- ד'שת זומת זט .ןמזה

 לע ינויצה סוניכב םואנ) תדלומב הנידמל -- ךרדב הנידממ 9

 לצרה (רודואית) באז ןימינב לש ותריטפל הנש 40 ,םיפוצה רה

 :[דישת--ד'"סרת זומת כ]

 .276 'לג .1944 ילויב 11 -- ד"שת זומת כ .ןמזה

 :תיתגלפמ תוילדואיפ דגנכ יתכלמזמ דוכיל 0

 .279 'לג .1944 ילויב 14-- ד"שת זומת גכ .ןמזה

 :תינויצה היטרקומדרל 1
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 .285 'לג .1944 ילויב 21 -- ד"שת בא א .ןמזה

 :םינושארה םינמיפה 2
 .286 'לג .1944 ילויב 23 -- ד"שת בא ג .ןמזה

 .םדג .י :םותח

 :תובשייתה יחוז םג 3
 .291 'לג .1944 ילויב 28 -- ד"שת בא ח .ןמזה

 :רחובה לא יולג בתכמ 4
 .294 'לג .1944 טסוגואב 1 -- ד'שת בא בי .ןמזה

 :[םירתבנה תפיסאל תוריחבה תואצותל] ןושארה םשורה תחת 5

 .297 'לג .1944 טסוגואב 4 -- ד"שת בא וט .ןמזה

 :ונמדרב ונא םימלשמ תונוחצנה דעב םג 6

 .303 'לג .1944 טסוגואב 11 -- ד"שת בא בכ .ןמזה

 :(ורבק לע םיחרפ רורצ) ןופלנצכ לרב דד
 .309 'לג .1944 טסוגואב 18 -- ד"שת בא זכ .ןמזה

 :הפוקתה תמיאמ לפשה רסומ
 .315 'לג .1944 טסוגואב 25 -- ד"שת לולא ו .ןמזה

 :תימשר יתלבכ המחלמ תונש הרשע תחא 8
 .321 'לג .1944 רבמטפסב 1 -- ד"שת לולא גי .ןמזה

 :לכונ אל ןיבה 9
 .323 'לג .1944 רבמטפסב 4 -- ד"שת לולא זט .ןמזה
 .םדג .י :םותח

 :עירכמה םרוגה 0
 .327 'לג .1944 רבמטפסב 8 -- ד"שת לולא כ .ןמזה

 :ומיקתנש תוששח ףא לע 1

 .333 'לג .1944 רבמטפסב 15 -- ד"שת לולא זכ .ןמזה

 :ח/שת תנש ףס לט 2
 .334 'לג .1944 רבמטפסב 17 -- ה"שת הנשה שאר ברע .ןמזה

 ה"שת

 !רורחיש ותואל יוא 3
 .340 'לג .1944 רבמטפסב 29-- ה"שת ירשת בי .ןמזה

 :השראו 4
 .345 'לג .1944 רבוטקואב 6 --ה'שת ירשת טי .ןמזה

 :תונורכז 5
 .350 'לג .1944 רבוטקואב 13 -- ה"שת ירשת וכ .ןמזה

 :םנעמַאמ ןשיראטסיה םעוינ א ןגעקטנא 6
 רעטלא רעד ןיא ןבעל ןשידיא ןופ עטכישעג ךעלטעלב ,קצַאלפ

 טיילסדנאל רעקצַאלפ ,סערייא סאנעוב .ןראה ףסוי .דער .םייה

 .96--4 'ע .1945 ,עניטנעגרא ןיא ןייראפ

 :חלוכ הפוריאבו ןילופב םידוהיה תאוש 7

 .294--275 'ע .ט רפס .ה"שת .קילאיב .נ .ח רכזל תסנכ

 :(ןזאמ ןיעמ) תונויצח תונש םישימח 8
 .43--35 'ע .ה"שת ,םילשורי .א ץבוק ,המק

 :חשראו לש הרורחש םע 9
 .3-2 'ע 19 'לג .ב ךרכ .1945 -- ה"שת תבש אי .לגלגה

 תויודע ,תודועת ,י'תועווזה רפס"ל אובמ) הנושארה הפוקתה 0
 .הינשה םלועה תמחלמב םידוהיה תאוש לע תונובשחו םינידו

 תמחלמ ץורפ דע הינשה םלועה תמחלמ תלחתהמ :א ךרכ

 -ורי ,רנזיולק לארשיו ץנימ ןימינב תכירעב היסור--הינמרג

 .די--ט 'ע (ה'שת ,סמ ןבואר תאצוה ,םילש

 :(ןמציו םייח) ןובירטחו גיהנמה 1

 .79--78 'ע .י 'לג .גל הנש .ה"שת .םלועה

 :לארשיב רוביג רכזל ;יקסדוניו בקטעי ר'ךדך 2
 .142 'ע .די 'לג .גל הנש .ה''שת .םלועה

 :(תונורכז רורצ) הטיול ןואיל 3
 .169--168 'ע .זי 'לג .גל הנש .ה''שת .םלועה

 :תונויציטנאה שוביג חכונל 4

 .242 'ע .זכ--וכ 'לג .גל הנש .ה"שת .םלועה
 :(םילשוריב ןורכז תפיסאב םואנ) השראו וטיגב דרמה 5

 .288--28ז 'ע .ל 'לג .גל הנש .ה"'שת .םלועה
 :ןוחצנה םזיב 6

 .303 'ע .בל 'לג .גל הנש .ה"שת .םלועה

 212 רבוחל לאומש

 בוש אלכהל ידכ זוכירה-תונחממ םיאולכה ואצוי םנמואה 7
 תילש ,סלרב .חו םיובנירג .י הלצהה תדעו ר"וי ירבדמ

 :(אטשוקמ רזחש תונכוסה
 .1945 .ַא,28 -- ה"שת זומת זי .רבד

 :(יעיברה ינויצה סוניכב האצרה ךותמ) הלצה ילותפנ 8

 .1945 ראוניב 7 -- ה"שת תבט בכ .רבד
 השיגפב ,ןודנולב ימלועה ינויצה סוניכב) חלצהה לַע םירבד

 :(ןילופב לארשי תטילפ ישאר םע
 .1945 טסוגואב 6-- ה"שת בא זכ .רבד

 ז"שת

 :הפוריא תפוקת לש המויסל 9

 .269--261 'ע .י רפס .ז"שת .קילאיב .נג.ח רכזל תסנכ

 תודועת ,"האושה תשרפמ" רפסל המדקה-ירבד ,םלוע ןוארדל 0

 תונחמ :ד--ג ,םיצאנה ןוטלש תחת םידוהיה תולבס לע

 דעו ,םילשורי .רנזיולק לארשי תכירעב .ןילופב הדמשהה

 .ז"שת ,סמ ןבואר תאצוהב תידוהיה תונכוסה לש הלצהה

 ;(םירוהרהו תונורכז) ןוסלדיא םע 1

 ,ןייטשפג .ש ,ןייטשדלוג .א :םיכרועה ,ןוסלדיא רפס :ךותב

 -שהב ןוסלדיא רפס תאצוהל דעוה ,[ביבא-לת] .םיובנירג .י

 .62--58 'ע .[1946] "תונמא" תרבחו תינויצה הלהנהה תופתת

 :(ה--א) לזאבב ינויצה סרגנוקה לע 2

 .290--281 'ע .ד 'בוח .וט ךרכ .ח הנש .ז"שת ןורצב

 'תורכ עזג" רפסל אובמ םוקמב) םונהיגה תורודממ רחא דוע 2

 ,ביבא-לת .(םיובנטכיל .י דידבתכמ םגרת ,םולבלג השמ תאמ

 .8--1 'ע .ז"שת יקסרבט .ג

 :ןילופ ימשר 3

 .117--113 'ע .ז--ב 'בוח .ז"שת .תיזג

 :(לזאבב בכה ינויצה סרגנוקב) םואנ 4

 .115 'ע .אי 'לג .דל הנש ,ז"שת .םלועה

 הטילפה תיראש לעו הינמרגב םירוקעה תונחמב םידוהיה לע 5

 :(םילשוריב םיאנותע תביסמב) ןילופב

 .281 'ע .דכ 'לג .דל הנש .ז"שת .םלועה

 :ם'ואה לש דחוימה בשומה רחאל 6

 .391 'ע .גל 'לג .דל הנש .ז"שת .םלועה

 :(לזאבב בכה ינויצה סרגנוקב םואנ) הפוריא תודחי ןברוח לע 7

 .1946 רבמצדב 18 -- ז"שת ולסכ הכ .ץראה

 ח"שת

 םידוהי םיימונוטבא םירוזא תמקח לע ןיפור .א לש ותינכת 8
 :י/זאמ

 .205--196 'ע .ד הנש .ח"'שת .ןוחרי ,תודיתע

 :םיליפעמלו םיחדינל תופכ ובח 9

 .86 'ע .ז 'לג .הל הנש .ח"שת .םלועה

 .תיראשה תומתיו הלוגה ןברוח 0

 .97 'ע .ז 'לג .דל הנש .ח''שת .םלועה

 :(םיעבשה ןב) רנרק השמ 1

 .102 'ע .ז 'לג .הל הנש .ח''שת .םלועה

 :ודרשמ ידיקפת לע םיובנירג קחצי רשח ירבד 2

 .675 'ע .טל--חל 'לג .הל הנש .ח"'שת .םלועה

 :(ינויצה לעופה דעוה בשומב) םירבד 3

 .682 'ע .המ 'לג .הל הנש .ח"שת .םלועה

 :םילשוריב הטיפרבינואה לע 4

 .686 'ע .םש

 :םיליפטמלו םיחדינל תוסכ 5

 .1947 רבמבונב 6 -- ח"שת ןושח .גכ .רבד

 :(ם'ואה) הינשה תיזחב 6

 ראורבפב 27-- ח"שת 'א רדאב ז"י .םילשורי ,םויה ןותע
8. 

 :.. . עיגה אל בושיב והובו והתלו 7

 .1948 סראמב 5 --ח"שת 'א רדאב דכ .םילשורי ,םויה ןותע

 :םינוילעה וניתודסומ לש םרזת עיגה 8



 .1948 סראמב 12-- ח"שת 'ב רדאב א .םילשורי ,םויה ןותע

 :יקצדורב גילז 'פורפ לש םיששה לבויל 9

 .1948 סראמב 17 -- ח"שת 'ב רדאב 'ו .םילשורי ,םויה ןותע

 :שחרתמה רואל 0

 .1948 סראמב 19 -- ח"שת 'ב רדאב ח .םילשורי ,םויה ןותע

 :ח/'ישת הספ 1

 .1948 לירפאב 23 --ח"שת ןסינב די .םילשורי ,םויה ןותע

 :םילשזריב םולשה יננוכמ 2

 .1948 לירפאב 28 -- ח"'שת ןסינב טי .םילשורי ,םויה ןותע

 :ידוהי אבצ 3
 .1948 יאמב 4 --ח''שת רייאב וכ .םילשורי ,םויה ןותע

 :אתקימע אריבל אמר ארניאכ 4
 .1948 יאמב 14 -- ח"שת רייאב ה .םילשורי ,םויה ןותע

 :תורומתה יבקעב 5
 .1948 יאמב 21 -- ח"שת רייאב בי .םילשורי .םויה ןותע

 :םירורב םירבדהו 6

 .1948 יאמב 28 -- ח"שת רייאב טי .םילשורי .םויה ןותע

 : !ריקפנ אל םילשורי תא 7

 .1948 ינויב 17 -- ח"שת ןויסב ד םילשורי .םויה ןותע

 :ןופאה 8
 .1948 ינויב 25 -- ח"שת ןויסב חי .םילשורי .םויה ןותע

 .עשוהי-ןב :םותח

 :ןורחאה דרוקאה 9

 .143 'לג .1948 ילויב 5 -- ח''שת ןויסב חכ .םילשורי .םויה ןותע

 .עשוהי-ןב :םותח

 :הנגפהה רחאל 0

 .1948 ילויב 23 -- ח"שת ,זומתב זט .םילשורי .םויה ןותע

 :תוירמעמו תויללכ 1

 .1948 טסוגואב 13 -- ח"שת בא"םחנמ ח .םילשורי .םויה ןותע

 .עשוהי-ןב :םותח

 :םילשורי ימי 2

 .1948 טסוגואב 27 -- ח'שת בא-םהנמ בכ .םילשורי .םויה ןותע

 :יתבאנ אלש םואנ 3

 .1948 רבמטפסב 3 -- ח"שת בא-םחנמ טכ .םילשורי .םויה ןותע

 ט"שת

 :היתוטלחהו םרופגניסלה תדיעו 4

 .338--327 'ע .ה .ט"שת .ןוחרי .תודיתע

 ותומל 317ה תנשל בוכורב רב :העונתה רחשב 4

 רבמצדב 30 ,ט"שת ולסכ ח"כ .הריעצה הביטחה ןואטב

 66 'ע ,43 'לג 'ב הנש) 8

 :(םילשוריב ינויצה לעופה דעוה בשומב) םואנ 5

 .482--481 'ע .ל 'לג .ול .ט"שת .םלועה

 :(םיאנותע תביסמב) תיניטאלה הקירמא תודחימ םימשר 6

 .651 'ע .טל 'לג .ול הנש ט"שת .םלועה

 :ח'שת תנשמ ליחתי שדח ןיניגו - הכזנ 7

 .1948 רבוטקואב 13-- ט"שת ש"הרע .םילשורי :םויה

 : ?חיורח ימ 8

 .1948 רבוטקואב 24 -- ט"שת ירשת אכ .םילשורי .םויה

 .עשוהי-ןב .י :םותח

 :תננוכמה הפיסאל תוריחבה תרהט לע 9

 .1948 רבמבונב 8 -- ט"שת ןושח-דרמ .םילשורי .םויה

 :יב יתרזח עודמו יתשרפ עודמ 0

 .1948 רבמצדב 17 -- ט"שת ולסכב ו''ט .םילשורי .םויה

 :י'תוברת תמחלממ טנמינש רבלבד ... .1

 .1948 רבמצדב 21 -- ט"שת ולסכב טכ .םילשורי .םויה

 !תינרוחא ונזריזחי אל 2

 .1949 ראוניב 21 -- ט"שת תבט בכ .םילשורי .םויה

 :הימחנו ארזע ימיבכ 3

 .1949 ראוניב 25 -- ט"שת תבטב גכ .םילשורי .םויה

 .[תננוכמה הפיסא לא תוריחבה ירחא] תונושאר תונקפסמ 4

 .1949 ראוניב 28 -- ט"שת ,תבטב וכ .םילשורי .םויה

 24 היפרגוילביב

 הביסמב םואנ םוקמב) :שמחו םיעבשה ולבויל הקטנה רותראל 5

 :(ודובכל

 .1949 סראמב 7 -- ט"שת רדאב ו .םילשורי .םויה

 -לתב םידהואו םירבח תפיסאב םואנ ךותמ) השדחה הלשממה 6
 :ביבא

 .1949 סראמב 15 -- ט"שת ,רדאב די .םילשורי .םויה

 :ונלש םזילקירלקה 7

 .1949 סראמב 18 -- ט"שת רדאב זי .םילשורי .םויה

 :קשנה תתיבש ימכפה ידכ ךות 8

 .1949 סראמב 25 -- ט"שת ,רדאב דכ .םילשורי .םויה

 :;'חור ישנא/ תביסמ תובקעב 9

 .1949 לירפאב 1 --ט"שת ,ןסינב ב .םויה

 :תודחואמה תומואה ןוגראל ונתסינכ ףס לע 0

 .1949 לירפאב 8 -- ט"שת ןסינב ט .םילשורי .םויה

 :לארשי תנידמב ונתוריח גח 1

 .1949 לירפאב 13 -- ט"שת ןסינב די .םילשורי .םויה

 :יתמחלמ עצבמ אלא הניא תינומחה הילטה 2

 .1949 לירפאב 19 -- ט"שת ןסינב כ .םילשורי .םויה

 : !חתמה דרי אנ לא 3

 .1949 לירפאב 23 -- ט"שת ןסינב גכ .םילשורי .םויה

 :ינויצה לעופה דעוה לש בשומה ינפל 4

 .1949 לירפאב 29 -- ט"שת ןסינב ל .םילשורי .םויה

 :לארשי תנידמ תמקה לע :הזרכהב ףתתשהל יל ןתינ אל 5

 .1949 יאמב 4 -- ט"שת ,רייאב ה .םילשורי .םויה

 :םייללכה םינויצה לש ימלועה יזכרמה בשומל 6

 .1949 יאמב 6 -- ט"שת ,רייאב ז .םילשורי .םויה

 :םי'ואל רבח לארשי םעט 7

 .1949 יאמב 13-- ט"שת ,רייאב זי :םילשורי .םויה

 :הטילקה ןינעב םושו 8

 .1949 יאמב 27 -- ט"שת ,רייאב חכ .םילשורי .םויה

 :היטרקואית הניאש היטרקואיתו -- יחרזמב גוליפה 9

 .1949 ינויב 2-- ט"שת ןויסב ה .םילשורי .םויה

 :םורקמו קוחרמ 0

 .1949 ילויב 8 -- ט"שת זומתב אי .םילשורי .םויה

 :(רבח לש ורכזל) ןייטשדלוג רדנסכלא 1

 .1949 ילויב 15 -- ט"שת זומתב חי .םילשורי .םויה

 לעת

 :סרופגניפלה תדיעוו הינשה הילעה 2

 'ע .י"שת ,ריעצה לעופה ,ביבא-לת (ץבוק) הנש םיעברא
6--29. 

 :(תונורכזו תושיגפ) וייח תויגרטו בולוקוס םוחנ 3

 .213--267 'ע .4 'בוח .1951 .ןיגולרוא

 :ןייטשדלוג רדנפסכלא 4

 .430--426 'ע ,י"שת ,ביבא-לת .("רבד" ןותנש) תיט ןיש ות

 :ץידיינ קחצי 5

 .256--253 'ע .גי 'לג .זל הנש ,י"שת .םלועה

 א'ישת

 :(ותדלוהל האמה תנשב תונורכז) ץרפ שובויל קחצי 6

 .44--41 'ע .2 'בוח .1951 .ןיגולרוא

 :י'תויולג ץוביק חישמ לש ורפושזח 7

 .1951 ראוניב 7 .רמשמה לע

 .הנידמב תינויצה הלחנהה לש הדמעמו הריגה ,הילע 8

 .1951 ראוניב 21 .רמשמה לע

 : ?לארשיב תיתד הייפכ תמייקה 9

 .1951 ראוניב 14 .רמשמה לע

 :הנושארה תסנכל םינש יתש 0

 .1951 ראוניב 28 .רמשמה לע

 :סיספתה ןוטלש ונב םקנתמ 1

 .1951 סראמב 4 .רמשמה לע

 : ?ונל ץוחנ ביצי קוח ילואו 2
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 1951 סראמב 11 .רמשמה לע
 :(תמדקתמ תוברתל ןודעומב וירבדמ) תדהו הנידמה תמחלמ לע 3

 .1951 סראמב 23 .רמשמה לע

 . !תונויצה עירכת 4
 .1951 סראמב 25 .רמשמה לע

 :התורדתסהו תינויצח העונתה לש הנובשח תא השמטנ 5
 .1951 לירפאב 1 .רמשמה לע

 :תפנכל םרגנוק ןיב 6

 .1951 לירפאב 8 ,רמשמה לע

 :תונברקב ןויוש 7
 .1951 לירפאב 15 .רמשמה לע

 : ?יהמ תידוחיה הכפחמה 8
 .1951 לירפאב 20 .רמשמה לע

 :תויולג ץוביק 9

 .1951 לירפאב 22 .רמשמה לע

 :הרירב תיל לש בצמב זנמצע דימטנ לא 0

 .1951 לירפאב 29 .רמשמה לע

 :תיממע תיזח 1
 .1951 יאמב 6 .רמשמה לע

 :רזטה תונש שולש ןובשחל 2

 .1951 יאמב 10 .רמשמה לע

 :םילשוריב ןושארה ינויצה םסרגנוקל לזמ ןיא 3

 .1951 יאמב 13 .רמשמה לע

 :י'םיופנירג שיאה הזו 4

 .1951 יאמב 27 .רמשמה לע

 :הלשממה לש התוירחא הקספשפ 5
 .1951 ינויב 3 .רמשמה לע

 : ?חרטמח ושפע יחמו 6
 .1951 ינויב 11 .רמשמה לע

 :ןויצב ןושארה סרגנוקל תונושארה תוריחכה רחאל 7

 .1951 ינויב 17 .רמשמה לע

 :זמר דוד םַע יתושיגפ 8
 .1951 ינויב 19 .רמשמה לע

 :סרגנוקל תוריחבה רחאל 9
 .1951 ינויב 24 .רמשמה לע

 :ביצי ןוטלש ירחא הפידר ךותמ 0
 .1951 ילויב 1 .רמשמה לע

 : ?איה ימו זכרמה תנלפמ ונלצא שיה 1

 .1951 ילויב 8 .רמשמה לע
 :תואיצמהו תוראפתהה 2

 .1951 ילויב 15 .רמשמה לע

 :םוכיס 93
 .1951 ילויב 29 .רמשמה לע

 :םולחה זוגנ הנחו 4
 .1951 טסוגואב 5 .רמשמה לע

 :תינויצה העונתב תינקירמאה הפוקתה 5

 .1951 טסוגואב 14 .רמשמה לע

 :יי'רשעתנ הבהי/ -- המסיפח ילעב םע םיננאשה תירב 6

 .1951 טסוגואב 19 .רמשמה לע

 םואנ) ולוכ םעה ליבשב םידוחיה תנידמל -- לארשי תנידממ 7

 :(סרגנוקב

 .1951 טסוגואב 24 .רמשמה לע

 ,תישילש הבישי ,ג"פה ינויצה סרגנוקב יללכה חוכוב וירבד 7

 .תחאו םירשע

 1951 -- א"ישת םילשורי ,ח"וד ,ג"כה ינויצה סרגנוקה

 (503--501 'ע ,61--62 'ע)
 :תינקירמאה תונויצה שפנ לט קבאמה 8

 .1951 טסוגואב 26 .רמשמה לע

 :(המחלמה יכנ תרצעב) םירבד 9

 .5,2 'ע .3--2 'לג .1951 רבוטקוא--רבמטפס .המחלמה יכנ לוק

 :דחפ לש ןובשח ךותמ 0

 .1951 רבמטפסב 2 .רמשמה לע

 66 רבוחל לאומש

 :ןיקריפ ןמחנ םע יתשיגפ 1
 .1951 רבמטפסב 9 .רמשמה לע

 : ?אצומה יא -- ןכבו 2
 .1951 רבמטפסב 23 .רמשמה לע

 :תוילארטינ 3

 .1951 רבמטפסב 30 .רמשמה לע
 :(ןיקשיסוא תריטפל םינש רשע) קצומ עלפסכ 4

 .1951 רבוטקואב 12 .רמשמה לע

 :הרירבה תניחבו הירוטפיה תצק 5

 .1951 רבוטקואב 21 .רמשמה לע

 ?המוצעה לע יתמתח עורמ 6

 .1951 רבוטקואב 26 .רמשמה לע

 :םייחמ ןויגהה 7
 .1951 רבמבונב 4 .רמשמה לע

 ?וננובשחב עירכהל ךירצ המ 8

 .1951 רבמבונב 11 .רמשמה לע

 ;ץ'ןרשפא יא הינמרג ילבו 9

 .1951 רבמצדב 2 .רמשמה לע

 :י'תירסומ-תינודמ הלאש לכ-םדוק ילוא" 0
 .1951 רבמצדב 20 .רמשמה לע

 :י!ויקסנרק יכררב ךלנ אל* 1
 .1951 רבמצדב 25 .רמשמה לע

 :(ןופטשה-ןוסא ירחא) הדובעד תמורת 2

 .1951 רבמצדב 31 .רמשמה לע

 :רוד ןיימ ראפ ןעוועג זיא ץרפ פאוו 3

 .69--65 'ע .7 ב .1951 .טייק ענעדלֶאג יד

 : ?לארשי ןיא גאנאווצ רעזעיגילער ןאראפ זיא 4
 .מונ .28 גאנַאגרָאי ,1951 ץרעמ 15 .קראי-ויט .געוו רעודנוא

 .6-4 'ע 5

 : ?יז זיא ןעוו ןוא ייטראפדרעטנעצ א ןאראפ זדנוא ייב זיא יצ 5

 .מונ .28 גנאגרַאי ,1951 טסוגיוא .קראי-וינ .געוו רעזדנוא
 .4 'ע 1

 בייישת

 :תולגה יקוח 6

 .272--261 'ע .6 'בוח .1952 ,ןיגולרוא

 :[הינמרג םע עגמה שודיח דגנ] !םתא אל 7

 דחואמה ץוביקה תאצוה .'ב ףסאמ ,דרמהו האושה רקחל םיפד
 .10--8 'ע .1952 -- ב"ישת

 :ןויצב ןושארה ינויצה סרגנוקה 8
 .83--75 'ע .הכ ךרכ .ב"ישת ןורצב

 : !תיצאנהואינ הינמרגל ,הרזע אלא תאז ןיא 9

 .1952 ראוניב 6 .רמשמה לע

 :ללוש ינוכילוה אל 0

 .1952 ראוניב 8 .רמשמה לע

 :םייתפנ אל קבאמה 1

 .1952 ראוניב 13 .רמשמה לע

 :המשנהל ישארה רישכמה 2

 .1952 ראוניב 17 .רמשמה לע

 : ?יחמ תויצולח ןכבו 3

 .1952 ראוניב 20 .רמשמה לע

 :ןובשחה תא םלשי ימו 4

 .1952 ראורבפב 3 .רמשה לע

 :אוש תוקת לעו הער ירשבמ םינמיס לע 5

 .1952 ראורבפב 10 .רמשמה לע

 :החדבתאו יאולה 6

 .1952 ראורבפב 20 .רמשמה לע

 : .. . םירחא י''ע תישענ םתפאלמשכ 7

 .1952 סראמב 5 .רמשמה לע

 :'ונתעש העיגה אל ירוטסיהה ןובשחב* 8

 .1952 סראמב 23 .רמשמה לע

 :;דפחל תוכזח תא ךופהנ לא 9
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 : ?האמוטה ךותל האריה תא םיסינכמ המל 2

13 

14 

15 

 :היעב התוא ינפל ;םיברה תושרב דיחיה תושר 6

 :לארשיל ןושארה אישנה ןמצייו לש וכרד 8

 :לארשי תנידמב תואישנה ;םיברה תושרב דיחיה תושר 9

10 

 .1952 סראמב 30 .רמשמה לע

 :תיטרקואיתה ונתנידמו הרותבש רואמה

 .1952 לירפאב 6 .רמשמה לע

 : ? הלאפ םייחל תעגה ךיא"'
 .1952 לירפאב 9 .רמשמה לע

 :י'תיביטנרטלאה הגלפמה''
 .1952 לירפאב 13 .רמשמה לע

 : !התלואגה תוזח -- תחא תיזח
 .1952 לירפאב 20 :.רמשמה לע

 :םינש עברא רחאל

 .1952 לירפאב 30 .רמשמה לע

 :הלואגל תויממוק ןיב

 .1952 יאמב 5 .רמשמה לע

 :הלואגה ןואמצו שדח תוכ ונל םיצוחנ

 .1952 יאמב 12 .רמשמה לע

 :םויה לש תונויצו לומתא לש תונויצ

 .1952 יאמב 19 .רמשמה לע

 :'םזירטסגנג"

 .1952 יאמב 25 .רמשמה לע

 :תנייוזמה תוחיתמה תפוקת

 .1952 ינויב 2 .רמשמה לע

 :הקרפתנ הישילשה

 .1952 ינויב 9 .רמשמה לע

 :ןחבמב ונדמע ונלוכ

 .1952 ינויב 15 .רמשמה לע

 :דוסי ילב

 .1952 ינויב 30 .רמשמה לע

 :;המרעה

 .1952 ינויב 22 .רמשמה לע

 :ןלפק רזעילא

 .1952 ילויב 14 .רמשמה לע

 :תוסיפת

 .1952 ילויב 20 .רמשמה לע

 : ?ןמיפו תוא םושמ תודבועב שיה

 .1952 ללויב 28 .רמשמה לע

 : ?ריחמהו הרומתה יהמ -- איה הלאשה
 .1952 טסוגואב 4 .רמשמה לע

 :םיקומינה

 .1952 טסוגואב 11 .רמשמח לע

 :העינכהו הפקתהה

 .1952 טסוגואב 25 .רמשמה לע

 :ונירחאמ -- תלאוגה המסיפה

 .1952 רבמטפסב 8 .רמשמה לע

 :םינחנצה ירבק לע םיחרפ רורצ

 .1952 רבמטפסב 15 .רמשמה לע

 .1952 רבמטפסב 19 .רמשמה לע

 :י'ניקשיסוא םחנמ רמא הכי"
 .1952 רבוטקואב 1 .רמשמה לע

 :תורשפתההו היצילאוקה

 .1952 רבוטקואב 13 .רמשמה לע

 :ובשמ ןיאו - רבשמ ,רבשמ

 .1952 רבוטקואב 20 .רמשמה לע

 .1952 רבוטקואב 30 .רמשמה לע

 .1952 רבמבונב 8 .רמשמה לע

 .1952 רבמבוגב 10 .רמשמה לע

 .1952 רבמבונב 17 .רמשמה לע

 :הריחבל בציתא המל
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 .1952 רבמבונב 24 .רמשמה לע

 :גארפ טפשמ חקל לט 1

 .1952 רבמצדב 2 .רמשמה לע

 :אישנה תריחב לע ;םיברה תושרב דיחיה תושר 2

 .1952 רבמצדב 7 .רמשמה לע

 :תונורכז רורצ 3

 .1952 רבמצדב 12 .רמשמה לע

 :אישנה תריחב רחאל ;םיברה תושרב דיחיה תושר 4

 .1952 רבמצדב 15 .רמשמה לע

 :לגעמה םלשוה ;םיברה תושרב דיחיה תושר 5

 .1952 רבמצדב 22 .רמשמה לע

 : ?ךכמ חמצת תלעות המ ;םיברה תושרב דיחיה תושר 6

 .1952 רבמצדב 29 ,רמשמה לע

 ג"ישת

 :ןאכמו ןאכמ חרק ;םיברה תושרב דיחיה תושר 7

 .1953 ראוניב 5 .רמשמה לע

 .תויולג לש הידפולקיצנא :ךותב ;[ןילופב] ימשיטנאה םרוגה 8

 ,ביבא-לתו םילשורי .םיובנירג קחצי ךרועה .השראו ;א ךרכ

 .[1953 --ג"ישת] תויולג לש הידפולקיצנא תרבח תאצוה

 .116--50 'מע
 : ?הנוכה המו היסאל ונינפ ;םיכרה תושחב דיחיה תושר 9

 .1953 ראוניב 12 .רמשמה לע

 :הבקסומ--גארפ רחאל ;םיברח תושרב דיחיה תושר 0

 .1953 ראוניב 25 .רמשמה לע

 :ותומל הנש 30 -- יודרונ סכאמ ;םיברה תושרב דיחיה תושר 1

 .1953 ראוניב 29 .רמשמה לע

 :הזמ אצויהו ןידה-קודיצ לע ;םיברה תושרב דיחיה תושר 2

 .1953 ראורבפב 2 .רמשמה לע

 :ןוסאה ;םיברה תושרב דיחיה תושר 3

 .1953 ראורבפב 16 .רמשמה לע

 :חוכיוב רסח רקיעהו ;םיברה תושרב דיחיה תושר 4

 .1953 ראורבפב 23 .רמשמה לע

 :ידוהיה דראננאזאה ;םיברה תושרב דיחיה תושר 5

 .1953 סראמב 10 .רמשמה לע

 :תודלות הלאו ;םיברה תושרב דיחיה תושהר 6
 .1953 סראמב 17 .רמשמה לע

 :סלגטרה ןאילימיסכאמ יראנילופא ;םיברה תושרב דיחיה תושר 7

 .1953 סראמב 29 .רמשמה לע

 בונישיק תוערפל הנש םישמח ;םיברה תושרב דיחיה תושר 8

 :תואטיגה דרמו

 .1953 לירפאב 17 .רמשמה לע

 :םינש שמח רחאל 9

 .1953 לירפאב 20 :רמשמה לע

 :םולשל םייוכסה 0

 .1953 לירפאב 28 .רמשמה לע

 : ?תואבה דחפמ םאה ;םיברה תושרב דיחיה תושר 1

 .1953 יאמב 5 .רמשמה לע
 :הז תמועל הז ;םיברה תושרב דיחיה תושר 2

 .1953 יאמב 12 .רמשמה לע

 :העינכל ןמיס ;םיברח תושרב דיהיה תושר 3

 .1953 ינויב 2 .רמשמה לע

 תואיצמו םיקחש עיקרמ ןוזח ;םיברה תושרב דיחיה תושר 4

 :הבולע

 .1953 ינויב 9 .רמשמה לע

 ךוניחהו לגדה ,"זנטעש"ה לע ;םיברח תושרב דיחיה תושר 5

 :יתכלממה

 .1953 ינויב 23 .רמשמה לע

 :תונויצה לע ;םיברה תושרב דיחיה תושר 6

 .1953 ינויב 30 .רמשמה לע

 :םינש 5 ץקמ ;םיברה תושרב דיחיה תושר 7

 .1953 ילויב 12 .רמשמה לע
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 רבוחל לאומש

 :םריחמו םיגשיהה ;םיברח תושרב דיחיה תושר

 .1953 ילויב 31 .רמשמה לע

 :הרומתהו הנפמה ;םיברה תושרב דיחיה תושר

 .1953 טסוגואב 3 .רמשמה לע

 :תונברקהו לבסה תרושב ;םיברה תושרב דיחיה תושר

 .1953 טסוגואב 11 .רמשמה לע

 :"ךירומ תא דבכ" ;םיברה תושרב דיחיה תושר

 .1953 טסוגואב 25 .רמשמה לע

 :הדיריהו הילעה ;םיברה תושרב דיחיה תושר

 .1953 רבמטפסב 15 .רמשמה לע

 םיינויערה םירבשמה תניחבל ;םיברה תושרב דיחיה תושר

 :תונויצב

 .1953 רבמטפסב 23 .רמשמה לע

 :שדח לכ ןיא י"אפמ תוכרעמב ;םיברה תושרב דיחיה תושר

 .1953 רבמטפסב 3) .רמשמה לע

 :ימלועה ידוהיה סרגנוקה ;םיברה תושרב דיחיה תושר

 .1953 רבוטקואב 6 .רמשמה לע

 :"תבש ייוג" תוכזב ;םיברה תושרב דיחיה תושר

 .1953 רבוטקואב 13 .רמשמה לע

 :השירפ אלו תורטפתה ;םיברה תושרב דיחיה תושר

 .1953 רבוטקואב 20 .רמשמה לע

 :הנכסו ןחבמ תעשב ;םיברה תושרב דיחיה תושר

 .1953 רבוטקואב 27 .רמשמה לע

 :ךרד-ןויצ ;םיברה תושרב דיחיה תושר

 .1953 רבמבונב 4 .רמשמה לע

 : ?תוירחא יהוז םולכ ;םיברה תושרב דיחיה תושר

 .1953 רבמבונב 10 .רמשמה לע

 .הנידמב תונויצה ;םיברה תושרב דיחיה תושר

 .1953 רבמבונב 25 .רמשמה לע

 :הנפימ ינפל ונא םידמועה ;םיברה תושרב דיחיה תושר

 .1953 רבמצדב 1 .רמשמה לע

 :''!ךייא -- ינויצה' ;םיברה תושרב דיחיה תושר
 .1953 רבמצדב 15 .רמשמה לע

 :הלוגה תואלפנמ ;םיברה תושרב דיחיה תושר

 .1953 רבמצדב 22 ,רמשמה לע

 :תינויצה תורדתסהה לוסיחל ךרדב ;םיברה תושרב דיחיה תושר

 .1953 רבמצדב 31 .רמשמה לע

 :לארשי תנידמ ןיא ןצנעדנעט-סננולקיווטנַא ץעלַאיצֶאס

 8 .מונ .26 גנַאגרַאי .1953 ינוי ,קראי"וינ .געוו רעזדנוא

 .10--8 'ע

 ד"ישת

 :(תונורכז יעטק) ילש דרגורטפ ימי

 ,33--23 'ע .ב 'בוח .ד"ישת .ןועבר .רבעה

 :לארשי תנירמב תולחנתהה יטבל

 .389--380 'ע .10 'בוח .19% .ןיגולרוא

 : ?והמ ינויצ ;םיברה תושרב דיחיה תושר

 .195 ראוניב 5 .רמשמה לע

 :החדנש ינויצה סרגנוקה לע ;םיברה תושרב דיחיה תושר

 .19% ראוניב 12 .רמשמה לע

 :תשרל םגו לוזגל םג ;םיברה תושרב דיחיה תושר

 .1954 ראוניב 19 .רמשמה לע

 :תינכותו ןוזח ;םיברה תושרב דיחיה תושר
 .1954 ראורבפב 2 .רמשמה לע

 :ץיבוניבר ףסוי

 .1954 ראורבפב 23 .רמשמה לע

 :תינזיצה העונתב ומוקמו הקטנה רותרא ר''ד
 .1954 סראמב 9 .רמשמה לע

 :ביצנה תעבג ;םיברה תושרב דיחיה תושר

 .1954 לירפאב 6 .רמשמה לע

 תועורז תקבוח תיחישמ תינכות ;םיברה תושרב דיחיה תושר
 :םלוע
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18 

189 

12 

1523 

14 

220 

 .1954 לירפאב 23 .רמשמה לע

 :השולש

 .1954 לירפאב 29 .רמשמה לע

 ,השראוב םיצאנה ימיב "םינקזה תצעומ" ישאר תשולש לע]

 יקסבוקמור םייח ,בוקאינר'צ םדא :היבמלגאזו ץיבונסוס ,'זדול

 .[ןירמ (קינומ) השמו

 :הלשממה שאר לש ותבושת ינפל

 .1954 יאמב 18 .רמשמה לע

 :םימוחינ ירבד

 .1954 יאמב 25 .רמשמה לע

 :'הלצהה ןגוט"

 .195 ינויב 6 .רמשמה לע

 :...וגב םירבד ,ןכא

 .195 ינויב 11 .רמשמה לע

 :תורזדל םנ -רודל ןמיפ

 .195 ינויב 22 .רמשמה לע

 :(םיששה לבוי םע --ונקויד תומדל) ןמדלונ םוחנ ר''ד

 .195 ילויב 18 .רמשמה לע

 :הלצהה ינחנצ

 .1954 טסוגואב 1 .רמשמה לע

 :םולשה-ידעו לש יצראה סוניכל הכרב
 .1954 טסוגואב 16 .רמשמה לע

 : ?אצומה יא

 .1954 טסוגואב 2) :.רמשמה לע

 :תפומל הנידמ

 .1954 רבמטפסב 17 .רמשמה לע

 :'תוירוזיא תזריחבי'

 .1954 רבמטפסב 25 .רמשמה לע

 : ?םזילאירפמיאה ידיב תרש-ילכ תונויצה התיהה
 .1954 רבוטקואב 15 .רשממה לע

 :ידוהיה םעהו ילארשי םזיטוירמאפ

 .1954 רבוטקואב 22 .רמשמה לע

 :''לסמה תוצק ינשי

 .1954 רבוטקואב 29 .רמשמה לע

 :ץיבוטאק תדיעול הנש םיעבש

 .1954 רבמבונב 12 .רמשמה לע

 :'ןטשל רנ-לדב ,םיהלאל רנ/'

 .1954 רבמבונב 21 .רמשמה לע

 :;ונברוקו רודה :ויבתכמ |

 .1954 רבמבונב 26 .רמשמה לע

 :ידוהיה םעה םימעה לככ

 .1954 רבמצדב 3 .רמשמה לע

 :יברעה טועימה

 .1954 רבמצדב 10 .רמשמה לע

 :ןמא ונעי םיללוש םג

 .1954 רבמצדב 17 .רמשמה לע

 :תוילעב הינשה

 .1954 רבמצדב 24 .רמשמה לע

 וייטשת

 :(תונורכז יעטק) ילש דרגורטפ ימי

 .40--25 'ע .ג 'בוח .ו"טשת .ןועבר .רבעה

 ;הניטנגרא ימשר
 .166--163 'ע (ו"טשת ,סרייא-סונאוב) הניטנגרא רפס :ךותב

 :תיצולח תיזח
 .1955 ראוניב ד .רמשמה לע

 :ןוירוגדןב לש םסקה תמורת

 .1955 ראוניב 14 .רמשמה לע

 : ?העשה העיגה אל ןיידע םאה
 .1955 ראוניב 21 .רמשמה לע

 :ל"וחב םג םיפיקתמ אתרק ירוטנ

 .1955 ראורבפב 11 .רמשמה לע
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 : ?לובגה רע ונענה אל םאה 5

 .1955 ראורבפב 18 .רמשמה לע

 : ?ערמהדירידא םה ןכיח 6

 .1955 ראורבפב 25 .רמשמה לע

 :הזוזתדינמיפ 7

 .1955 סראמב 4 .רמשמה לע

 : ?יתמ דע 8

 .1955 סראמב 18 .רמשמה לע

 :י'םידוהיל טרפי 9

 .1955 סראמב 25 .רמשמה לע

 :ינידמה ונבצמ תא בוש ןוחבנ הבה 0

 .1955 לירפאב 1 .רמשמה לע

 :תירבעה וננושלו תינומהה הילעה 1

 .1955 לירפאב 8 .רמשמה לע

 :תודידיו םידידי 2

 .1955 לירפאב 15 .רמשמה לע

 :ותומל העבש -- יקפבומיחונ ןבואר 3

 .1955 לירפאב 18 .רמשמה לע

 :הנש הרשע םיתש ינפל 4

 .1955 לירפאב 19 .רמשמה לע

 :תוילארטינ לעו תואמצע לע קבאמה 5

 .1955 לירפאב 27 .רמשמה לע

 :הז תמועל הז 6

 .1955 לאמב 6 .רמשמה לע

 :תועבות תודבועה 7

 .1955 ינויב 3 .רמשמה לע

 :ןמדלוג ריר תרושכ 8

 .1955 ינויב 10 .רמשמה לע

 :התעד לע הלשממה תא םיריבעמה תונובשח 9

 .1955 ינויב 17 .רמשמה לע

 שומיח דגנ תימלועה תידוהיה הדיעול םירבד) ונרחא אל דוע 0

 ;(הינמרג

 .1955 ינויב 20 .רמשמה לע

 :תונושארה םינש רשע 1

 .1955 ינויב 26 .רמשמה לע

 :לאיריאה והז ןכא 2

 .1955 ללויב 1 .רמשמה לע

 :הלוכגו ''הלצה'ה 3

 .1955 ילויב 8 :.רמשמה לע

 :קבאמה רקיע 4

 .1955 ילויב 17 .רמשמה לע

 :הנממ ונלצינש תשלושמה הכפהמה 5

 .1955 טסוגואב 5 .רמשמה לע

 :ישילשה בוריפח ףס לע 6

 .1955 רבמטפסב 9 .רמשמה לע

 :םהישעמו ירוביצה רסומה יפיטמכ 7

 .1955 רבמטפסב 16 .רמשמה לע

 :תוינמרג יתש 8

 .1955 רבמטפסב 23 .רמשמה לע

 :תוילשאמ ררחתשהל תע 9

 .1955 רבמטפסב 30 .רמשמה לע

 :הנפימ תעש העיגה 0

 .1955 רבוטקואב ד .רמשמה לע

 :'ייחרזמה לעופה/ 1
 .1955 רבוטקואב 14 .רמשמה לע

 :(ותומל העבש) הקטנה רותרא 2

 .1955 רבוטקואב 17 .רמשמה לע

 : ?ונמוקמ ןכיהו 3

 .1955 רבוטקואב 21 .רמשמה לע

 :ונילע תומייאמה תונכסה חכונ 4

 .1955 רבוטקואב 28 .רמשמה לע

 :השדחה הלשממה ןוניכ רחאל 5

 22 היפרגוילביב

 .1955 רבמבונב 10 :.רמשמה לע

 :תרש לש ותוחילש רחא 6

 .1955 רבמבונב 4 .רמשמה לע

 :ונרוגי רשא 7

 .1955 רבמבונב 18 .רמשמה לע

 :תווקתהו תואיצנה 8

 .1955 רבמצדב 2 .רמשמה לע

 ;רנבא ריאמ 9

 .1955 רבמצדב 22 .רמשמה לע

 :הרוקנל םיבפמ 0

 .1955 רבמצדב 30 .רמשמה לע

 ז"טשת
 :לודגה חוכיוה 1

 .1956 ראוניב 6

 :םנועמב החמשהש 2

 .1956 ראוניב 13 :רמשמה לע

 :([יקציברג] כגר ףסוי לָע) רבכחו דימלת לש ורכזלל 3
 .1956 ראוניב 19 .רמשמה לע

 :לארשיל הרזעה לשב קבאמה 4

 .1956 ראוניב 20 .רמשמה לע

 :תינויצה הלהנהה תאילמ בשומ ילושב 5

 .1956 ראורבפב 3 .רמשמה לע

 :ןברוק תויהל םירעומה 6

 .1956 ראורבפב 13 .רמשמה לע

 : ?ונייחחש תכרב ךרבל שיה 7

 .1956 ראורבפב 24 .רמשמה לע

 : ?ונידעלב ןוצר תעשב םגה 8

 .1956 סראמב ד .רמשמה לע

 :ונתואמצעל תיעישתה הנשה סורפכ 9

 .1956 לירפאב 15 .רמשמה לע

 :בולוקוס יל בתכש ןורחא בתכזנ 0

 .1956 לירפאב 2) .רמשמה לע

 תישמח ,הרשע-שולש הבישו ,ד/'כה ינויצה סרגנוקב וירבד 0

 'ע) םילשורי ,ד"כה ינויצה סרגנוקה לש יפרגוניטס ח"וד
 (338--336 'ע ;:8

 :וניתורהזא ומייוקי אלו ןתי ימ 1

 .1956 יאמב 11 .רמשמה לע

 :תויושר יתש 2

 .1956 יאמב 25 .רמשמה לע

 :םיכרד תשרפ לע 3

 .1956 ינויב 1 .רמשמה לע

 :י'אפמ תריעו ינפל 4

 .1956 ינויב 8 .רמשמה לע

 :(םירוהרהו תונורכז) . . . תישארב 5

 .1956 ינויב 22 .רמשמה לע

 :רגנכש הכפהמהו הכפהמה תלוברעמב

 .1956 ינויב 15 .רמשמה לע

 :ןוחצנה תרחמל 7

 .1956 ינויב 29 .רמשמה לע

 :ייינא הצור רמאיש רע ותוא ןיפוש' 8

 .1956 ילויב 20 .רמשמה לע

 :ןויצ יריפא לש םאוב םע 9

 .1956 ילויב 29 :.רמשמה לע

 :הדיחיה ונתמסיפ 0

 .1956 טסוגואב 10 .רמשמה לע

 :תונגוגתהו עשפ 1

 .1956 רבמטפסב 5 .רמשמה לע

 :יקסניצשל בסעי

 .1956 רבמטפסב 19 ,14 ,5 .רמשמה לע

 :(לבויל םירוהרה) םיידוסי םיוק ינש 2

 .1956 רבוטקואב 5 .רמשמה לע
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 :םרוגל ונייה 3
 .1956 רבוטקואב 19 .רמשמה לע

 :תינידמ תלוברעמ ךותב 4

 .1956 רבמבונב 16 :רמשמה לע

 :זעונ עצמימ 5
 .1956 רבמבונב 2 .רמשמה לע

 :הדובעה תכשלו הקופסעתה תושר 6

 .1956 רבמצדב 14 .רמשמה לע

 :(א) הנש םישימח ינפל 7
 .1956 רבמצדב 21 .רמשמה לע

 :סרופגניפלה תדיעול הנש 50 8
 .1956 רבמצדב 28 .רמשמה לע

 ז"ישת

 :(סרופגניסלה תדיעול הנש םישמח) חכשנש לבוי 9
 .17--11 'ע .ה 'בוח .ז"ישת .ןועבר .רבעה

 :תידוהיה היצנגילטניאה לש הלרוג ;םיברח תושרב דיחיה תושר 0

 .1957 ראוניב 11 .רמשמה לע

 :קמחתהל לכוי אל ם"וא ;םיברה תושרב דיחיה תושר 1

 .1957 ראוניב 25 .רמשמהל ע

 :תוידוס תוחישו תויולג תוחיש ;םיברה תושרב דיחיה תושר 2

 .1957 ראורבפב 8 .רמשמה לע

 ןיאו תוחטבהל ןימאהל ןיא עודמ ;םיברה תושרפ דיחיה תושר 3

 : ?ענכיהל

 .1957 ראורבפב 22 .רמשמה לע

 :ילאילופדקי'צייבולופ (סכאמ) םחנמ ר"'ד 4
 .1957 סראמב 15 .רמשמה לע

 :תומצעמה ןיב תורחתהה לצב ;םיכרה תושרב דיחיה תושר 5

 .1957 סראמב 29 :רמשמה לע
 :המגמהו תועתפהה ;םיברה תושרב דיחיה תושר 6

 .1957 לירפאב 15 .רמשמה לע

 :םסיקרנ יכררמ לש ורכזל 7
 .1957 לירפאב 26 .רמשמה לע

 :ןהיתונקפמו תועדוה יתש 8
 .1957 יאמב 26 .רמשמה לע

 :לארשי תנידמ לעו ידוהיה םעה לע ;םיברה תושרב דיחיה תושר 9

 .1957 ילויב 26 .רמשמה לע

 :ויתואצותו ינויעה סוניכה ;םיברה תושרב דיחיה תושר 0

 .1957 ילויב 30 .רמשמה לע

 :(א) השדחה תינויצה היזיברה ;םיברה תושרב דיחיה תושר 1

 .1957 רבמטפסב 25 :רמשמה לע

 :(ב) השדחה תינויצה היזיברחה 12
 .1957 רבוטקואב 4 .רמשמה לע

 הליעפ היטרקואיתל םוקמ ןיא ;םיברה תושרב דיחיה תושר 3

 : !ונימיב
 .1957 רבוטקואב 18 .רמשמה לע

 וקב והשלכ יונישב ךרוצ ןיא" ;םיברה תושרב דיחיה תושר 4

 :"!תוינידמה
 .1957 רבמבונב 11 .רמשמה לע

 :תורובגל עיגה רנרק השמ 5

 .1957 רבמבונב 19 .רמשמה לע

 לש] םואנה ןמ רסח רקיעהו ... ;םיברחה תושרב דיחיה תושר 6
 :... .לארשי לש ץוחה תוינידמ לע חוכיוב הלשממה שאר

 .1957 רבמבונב 22 .רמשמה לע
 :"הרוחא הבושת"ל תוא ונתת לא ;םיברה תושרב דיחיה תושר 7

 .1957 רבמצדב 6 .רמשמה לע
 :תינרוחא ןמזה תא בישהל ןיא ;םיברה תושרב דיחיה תושר 8

 .1957 רבמצדב 20 :.רמשמה לע

 חייישת

 :ץכ ןויצ ןב םע יתושיגפ 9

 .8--פ 'ע ו 'בוח .ח"ישת .ןועבר .רבעה

 24 רבוחל לאומש

 :(לארשי תנידמל םינש 10) םיללצו תורוא 0

 .31-23 'ע .ח"ישת ,ביבא-לת .רושעה תנשל לארשי ףסאמ

 :;הנושארה םלועה תמחלמ ימיב תינויצה העונתה 0

 317 ,196 ,126 ,34 'ע .ח"שת ,םילשורי .ט תודיתע

 :הרורב הבושת תושרודח תולאש ;םיברה תושרב דיחיה תושר 1

 .1958 ראוניב 24 .רמשמה לע
 :יברעה דוכילה ךילהת תישארב ;םיברה תושרב דיחיה תושר 2

 .1958 ראורבפב 21 .רמשמה לע

 :שיב ןינעל הרשכ העש ואצמ ;םיברה תושרב דחויה תושר 3

 .1958 סראמב 16 .רמשמה לע

 :ינויצה לעופה דעוה בשומ ;םיברה תושרב דיחיה תושר 4
 .1958 סראמב 28 .רמשמה לע

 רושעב לארשיב תוברתה תמחלמ ;םיברה תושרב דיחיה תושר 5

 :ןושארה

 .1958 לירפאב 24 .רמשמה לע

 :דודיעה ירבדו תפתושמה הרהצהה ;םיברה תושרב דיחיה תושר 6

 .1958 "אמב 23 .רמשמה לע

 :היטרקורויב וא ימצע ןוטלש ;םיברה תושרב דיחיה תושר 7

 .1958 ינויב 8 .רמשמה לע

 : ?ףסה לע ;םיברה תושרב דיחיה תושר 8

 .1958 ינויב 20 .רמשמה לע

 : ?םיסיסרל ונמע תא ורבשיה ;םיברה תושרב דיחיה תושר 9

 .1958 ילויב 1 .רמשמה לע

 :לאיור-בולוקוס הישוז :םירדענ רכזל 0

 .1958 טסוגואב 3 .רמשמה לע

 ןמסורג .ח ,ןפג :מ תכירעב) "'םידוהיה םינאזיטראפה רפס' םע 1

 :(םירחאו

 .5 'ע .1958 רבמטפסב 19 .תונמאלו תורפסל ףסומ .רבד

 :קילאיב ןיימ 2

 .1958 ילוי .םילשורי .ןויצ ןוא קלֶאפ

 ט"ישת

 ;םידוהיה םינזיטרפה רפס םע 3

 עויסב םילעופ תירפס ,היבחרמ .א ךרכ .םינזיטרפה רפס :ךותב

 .טל--אל 'ע .[1959] הרובגלו האושל ןורכזה תושר ,"םשו-די"

 ;דרמהו האושה ןתפמ לט 4

 .ב קלח ,השראו :ו ךרכ .תויולג לש הידפולקיצנא :ךותב

 .תויולג לש הידפולקיצנא תרבח תאצוה ביבא-לתו / םילשורי

 .42--29 'ע .1959 -- ט"ישת

 :לארשי ,ךילע םיטנדיזרפ ;םיברה תושרב דיחיה תושר 5

 .1959 ראוניב 16 .רמשמה לע

 :תסנכל רושע ;םיברה תושרב דיחיה תושר 6
 .1959 ראוניב 30 .רמשמה לע

 שפג רופצ איה --הילעה תוכז ;םיברה תושרב רדיחיה תושר 7

 :לארשי

 .1959 ראורבפב 22 :.רמשמה לע

 :(תינויצה ותומדל) קצנירפש ףסוי ;םיברה תושרב דיחיה תושר 8

 .1959 סראמב 3 ,ראורבפב 21 .רמשמה לע

 :םיח"ודו תודוקפ לע ;םיברה תושרב דיחיה תושר 9
 .1959 לירפאב 10 .רמשמה לע

 : ?הנכתמ תונויצה הנקורתה םנמאה ;םיברח תושרב דיחיה תושר 0

 .1959 לירפאב 22 .רמשמה לע

 :ינשה רושעה רעשב ;םיברה תושרב דיחיה תושר 1

 .1959 יאמב 12 .רמשמה לע

 ןוקיתל ןוירוג-ןב לש ותינכת ;םיברה תושרב דיחיה תושר 2

 :לארשיב היטרקומידה

 .1959 יאמב 5 .רמשמה לע

 :קשנה תקסיע ;םיברח תושרב דיהיה תושר 3

 .1959 ילויב 5 .רמשמה לע

 ;ייינלופה םיתנהי 4

 .1959 ילויב 10 ,רמשמה לע

 :'תויוערפתה"ה ;םיברה תושרב דיחיה תושר 5
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 היפרגוילביב

 .1959 ילויב 31 .רמשמה לע

 :תוחישה תפוקת ;םיברה תושרב דיחיה תושר

 .1959 טסוגואב 14 .רמשמה לע

 :רקיעה תא חכשנ לא ;םיברה תושרב דיחיה תושר

 .1959 רבמטפסב 11 .רמשמה לע

 : ... אובי םוי ;םיברה תושרב דיחיה תושר

 .1959 רבוטקואב 2 .רמשמה לע

 :ןורחאה ברקה ;םיברה תושרב דיחיה תושר

 .1959 רבוטקואב 23 .רמשמה לע

 :'ןקזל ןכ" ורמא אל ;םיברה תושרב דיחיה תושר

 .1959 רבמבונב 13 .רמשמה לע

 :םיטילפה תייעב ;םיברה תושרב דיחיה תושר

 .1959 רבמבונב 21 .רמשמה לע

 :הלוכ הנומתה תא ללוגל שי ;םיברה תושרב דיחיה תושר

 .1959 רבמצדב 11 .רמשמה לע

 :י''םסטה תגלפמ''ל תכפהנ י'אפמ ;יתניחבמ

 .1959 רבמצדב 21 .בחרמל

 תורדתסהה לעו תונויצה לע ;םיברה תושרב דחייה תושר

 :(לנויצה לעופה דעוה לש בשומה תחיתפ םע) תינויצה

 .1959 רבמצדב 28 .רמשמה לע

 ךיישת

 :ונתבוגתו יתבר הנגפה

 .1960 ראוניב 11 .רמשמה לע

 הלואגה שודיח לעו היצקיפיצאנדה שודיח לע

 :תימואלה
 .1960 ראוגיב 15 .בחרמל

 :הפיאו הפיא

 .1960 ראורבפב 10 .בחרמל

 :ותיעב רבד

 .1960 ראורבפב 12 :.רמשמה לע

 :זעונ עסמ
 .1960 סראמב 11 .רמשמה לע

 :םידידי םע תוחיש

 .1960 סראמב 18 .בחרמל

 :השעמה ןחכמב

 .1960 סראמב 25 .רמשמה לע

 :םידוהיהו הקירפא םורדכ "הדרפה/'ה
 .1960 לירפאב 8 .רמשמה לע

 :חישמ ילב תינידמה הלואגה

 .1960 לירפאב 15 ,11 .רמשמה לע

 :היכיטפ תמועל ערמ -- תירכעה הטיסרבינואל הנש 5

 .1960 לירפאב 15 .בחרמל

 חאמ -- לצרה רודואית) הידגרטה ;םיברה תושרב דיחיה תושר
 :(ותדלוהל םינש

 .1960 לירפאב 29 .רמשמה לע

 :םידוהיה תנידמל הביתנה טלפמ

 .196) לירפאב 29 .בחרמל

 :תוקיפסו הדרחל םוקמ שי ;םיברה תושרב דיחיה תושר

 .1960 יאמב 15 .רמשמה לע

 : .. .ונרוגיש המ ,ןכא
 .196) יאמב 23 .בחרמל

 :המת אל ךרדה ;םיברה תושרב רדיהיה

 .1960 יאמב 271 .רמשמה לע

 :חישמ ילב הלואג ;םיברה תושרב דיחיה תזשר

 .1960 ינויב 3 ;יאמב 31 .רמשמה לע

 :הפוקת לש הפוס ;םיברה תושרב דיחיה תושר

 .1960 ינויב 17 .רמשמה לע

 :ונתויח יהוז

 .1960 ינויב 24 .בחרמל

 םע וילא ועיגהש תוכרבה לע הדות ירבד) תכרעמל 5בתכמ

 :(תורובגל ועיגהב ,ומש לע רעיה תעיטנ
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 .1960 ינויב 29 .רמשמה לע

 :קדצהו ןידה רמוח לכב ;םיברה תושרב דיחיה תושר

 .1960 ילויב 1 .רמשמה לע

 :םמעתשמהו ףייעה רעונה ;םיברה תושרב דיחיה תזשר
 .1960 ילויב 15 .רמשמה לע

 :תורטמל רישכמו הרטמ --הנידמה ;םיברה תושרב דיחיה תושר

 .1960 טסוגואב 19 .רמשמה לע

 :םילארשיו םידוהי

 .1960 טסוגואב 26 .בחרמל

 :תויתכלממ

 .1960 רבמטפסב 21 .בחרמל

 םוכיס ןיעמ) ןילופ תונש ףלא ;םיברה תושרב דיחיה תושר
 :(לרוטסיה

 .1960 רבמטפסב 30 ,21 .רמשמה לע

 :בונבזד ןועמש לש תירוטסיהה הסיפתה

 .1960 רבוטקואב 16 .בחרמל

 :שיב קסעל תוירחאה תמולעת ;םיברה תושרב דיחיה תושר

 .1960 רבוטקואב 30 .רמשמה לע

 :תולבקה לש ןינע הז ןיא ;םיברה תושרב דיחיה תושר

 .1960 רבמבונב 11 .רמשמה לע

 :םידיעמ םינמיס ;םיברה תושרב דיחיה תושר
 .196) רבמבונב 21 .רמשמה לע

 : ?ןוירוג-ןב הצור המ ;םיברה תושרב דיחיה תושר

 .1960 רבמצדב 6 .רמשמה לע

 תייעב .א :ה"כה סרגנוקה תארקל ;םיברח תושרב דיחיה תושר

 :תיפוסה הרטמה

 .1960 רבמצדב 18 .רמשמה לע

 .ב :ה"כה יגויצה סרגנוקה םע ;םיברה תושרב דיחיה תושר

 :תוצופתב ןוטלשה לע קבאמה

 .1960 רבמצדב 21 .רמשמה לע

 תישש הבישי ,הכה ינויצה סי1 גנוקב יללכה חוכוב םואנ

 -462 'ע) א"כשת ,םילשורי ,ה"כה ינויצה סרגנוקה ח"וד
6) 

 .ןאפשנירג המלש -- "קצאלפ ןיא ןדיי" :ךוב ןיא :תונורכז יד ןופ

 .95--85 'ע .1960 קראי"דוינ

 א"כשת

 .(בונבוד ןועמש) םלוע םַע לש ןוירוטסיה

 .9--3 'ע .ח 'בוח .א"כשת .ןועבר .רבעה

 : !םיכרדה םיאלפנ ,ןכא ;םיברה תושרב דיחיה תושר
 .1961 ראוניב 3 .רמשמה לע

 ויתומצע תאלעהל) בונל'צ לאיחי ;םיברה תושרב דיחיה תושר
 :(לארשיל

 .1961 ראוניב 16 .רמשמה לע

 : ?היסומלרדנאהו םייונעה המ םשל ;םיברח תושרב דיחיה תושר

 .1961 ראוניב 29 .רמשמה לע

 : ?תמאב הרירבה יהמ ;םיברה תושרב דיחיה תושר

 .1961 ראורבפב 17 .רמשמה לע

 :דוסי תקוח ןיאב ;םיברה תושרב דיחיה תושר

 .1961 סראמב 3 .רמשמה לע

 :אישנה לש ותמזוי ;םיברה תושרב דיחיה תושר

 .1961 סראמב 10 :רמשמה לע

 םידוהי םיאפור ;ןילופב היצמרופרה תעונתב םידוהיה לש םקלח
 :םימסרופמ

 .1961 לירפאב 9 .רמשמה לע

 :דחפה יכומ ;םיברה תושרב דיחיה תושר
 .1961 לירפאב 14 .רמשמה לע

 :םיירוטסיה תוערואמ עפש ךותמ :םיברה תושרב דיחיה תושר
 .1961 יאמב 2 .רמשמה לע

 :תינויצה תורדתסהל ףילחת ןיא ;םיברה תושרב רדיחיה תושר

 .1961 יאמב 15 .רמשמה לע

 :םיגיאדמ םינמיפ 0
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 רבוחל לאומש

 .1966 יאמב 19 .בחרמל

 :ןמכייא טפשמ ילושב ;םיברה תושרב דיחיה תושר

 .1961 ינויב 9 ,1961 יאמב 29 .רמשמה לע

 : ?המלו עודמ ;םיברה תושרב דיחיה תושר

 .1961 ילויב 24 :.רמשמה לע

 :ןומאה תייעב ;םיברה תושרב דיחיה תושר

 .1961 ינויב 29 .רמשמח לע

 :?רחובב ולזלזי ךכ ידכ דע םנמאה :םיכרה תושרב דיחיה תושר

 .1961 ילויב ד .רמשמה לע

 :!ןומאה תא וריזחה ;םיברה תושרב רדיחיה תושר

 .1961 טסוגואב 4 .רמשמה לע

 : ?הנידמל ןוסאה המב ;םיברה תושרב דיחיה תושר

 .1961 טסוגואב 24 .רמשמה לע

 ימלועה ידוהיה סרגנוקה תונש ה''כ ;םיברה תושרב דיחיה תושר

 :(ד--א)

 .1961 רבוטקואב 15 ,1 ;רבמטפסב 22 ,10 .רמשמה לע

 :תוחרזא תקנעה לש קוח ונל שורד ;םיברה תושרב דיחיה תושר

 .1961 רבמבונב 17 .רמשמה לע

 :יתבר הפקתה ףס לע ;םיברה תושרב דיחיה תושר

 .1961 רבמצדב 8 .רמשמה לע

 :ןידה-רזג ;םיברה תושרב דיחיה תושר
 .1961 רבמצדב 22 .רמשמה לע

 ב''כשת

 ,היסורב תוערפה לע ינלופ ןוירוטסיה) הנש םינומש רחאל

 :(1882--1881דב
 .38--26 'ע .ט 'בוח .ב"כשת .רבעה

 :ןילופכו היסורב תירבעה תימויה תונותעה המלענ ךיא

 .210--206 'ע .ב"כשת .םיאנותעה לש הנשה רפס

 :תיזחה ךרוא לכל הפקתה ;םיברה תושרב דיחיה תושר
 .1962 ראוניב 5 .רמשמה לע

 :יברעה טועימה יפלכ תוינידמה ;םיברה תזשרב דיחיה תושר
 .1962 ראוניב 19 .רמשמה לע

 :הדצב הבושתו הלאש ;םיברה תזשרב דיחיה תושר

 .1962 ראורבפב 2 .רמשמה לע

 :?לזאזעל ריעשה היהי ימ ;םיברה תושרב דיחיה תושר
 .1962 ראורבפב 16 .רמשמה לע

 :ןוחצנה תומולעת :םיברה תושרב דיחיה תושר
 .1962 ראורבפב 26 .רמשמה לע

 :(הדסויהל הנש 100) /יהריפצה"' לע

 ,1962 סראמב 30 ,16 .תונמאלו תורפסל ףד .רמשמה לע
 .1962 לירפאב 8

 :י'ריפצה/ תודלותב תוישרפ
 .1962 לירפאב 244 .רמשמה לע

 :דלפצרה םהרבא לש וייח ךרד ;םיברה תושרב דיחיה תושר
 .1962 יאמב 21 ,11 .רמשמה לע

 :לילגבו הוקת-חתפב דלפצרה ימי ;םיברה תושרב דיחיה תושר
 .1962 ינויב 3 .רמשמה לע

 :(ותומל םישולש) ןירפלה 'גרו'ג ר"ד :םירדענ רכזל
 .1962 ילויב 9 .רמשמה לע

 :... קוח הריפמ הלשממהשכ ;םיברה תושרב דיחיה תושר
 .1962 טסוגואב 10 .רמשמה לע

 :לאידיאה תייחתו ללחה שוביכ ;םיברה תושרב רדיחיה תושר

 .1962 טסוגואב 29 .רמשמה לע

 :תוריהזו חור זוע ,ץמוא ;םיברה תושרב דיחיה תושר
 .1962 רבמטפסב 7 .רמשמה לע

 :םיבוטה םינמיסה ורבגתי יאולה ;םיברה תושרב דיחיה תושר
 .1962 רבמטפסב 28 .רמשמה לע

 :תיתד הקיחת ;םיברה תושרב ריחיה תושר
 .1962 רבוטקואב 19 .רמשמה לע

 :דירפת אל ;דיחיה תושרב םיכרה תושר
 .1962 רבוטקואב 26 .רמשמה לע
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 :(ותריטפל םינש 10) רופלב תרהצהב וקלח :ןמצויו םייח

 .1962 רבמבונב 2 .רמשמה לע

 :הרעסה תפוקת

 .1962 רבמבונב 9 .בחרמל

 :האושהו ןברוחה לצב

 .1962 רבמבונב 23 .רמשמה לע

 :העפשהו חוכ ללושמ אישנהשכ ;םיברה תושרב דיחיה תושר

 .1962 רבמצדב 2 .רמשמה לע

 :םיטילפה לע חוכיוב םימואנ ינש

 .1962 רבמצדב 14 .בחרמל

 :תובשומה םא -- םינושארה ;םיברה תושרב דיחיה תושר

 .1962 רבמצדב 21 .רמשמה לע

 :לארשי תנידמו םיאנומשחה תנידמ ;םיברה תושרב דיחיה תושר
 .1962 רבמצדב 28 .רמשמה לע

 :רעפטנע רעד ןוא עגַארפ א :לקניוו ןיימ ןופ

 .1962 ראורבעפ 2 .סעיינ עטצעל

 :ןוחצנ ןופ תודוס :לקניוו ןיימ ןופ

 .1962 ץרעמ 2 .סעיינ עטצעל

 :ןאקצאי בקעי לאומש ;לקניוו ןיימ ןופ

 .1962 ץרעמ 23 ,16 ,9 .סעיינ עטצעל

 ךאנ ראי טרעדנוה ,"הריפצה" רעד ןגעוו ;לקניוו ןיימ ןופ

 :גנודנירג ריא

 .1962 לירפא 20 ,18 ,13 ,6 .סעיינ עטצעל

 :גנוקידייטרַאפ טסבלעז ףיוא טכער ;לקניוו ןיימ ןופ

 .1962 יאמ 4 .סעיינ עטצעל

 :קירטש א זדנוא ראפ טכעלפ ןעמ ;לקניוו ןיימ ןופ

 .1962 יאמ 11 .סעיינ עטצעל

 :גנולקיווטנַא ריא ןוא הילע יד ;לקניוו ןיימ ןופ

 .1962 יאמ 25 .סעיינ עטצעל

 :תובשייתה ןוא גנוטער ןופ סעיצקַא ;לקניוו ןיימ ןופ

 .1962 ינוי 22 ,15 ,7 .סעיינ עטצעל

 :גנולעטשכיילג ןוא גנוקיטכערַאבכיילג ;לקניוו ןיימ ןופ

 .1962 ינוי 29 .סעיינ עטצעל

 +: ?ןדיי ןופ עיצאלימיסַא ךעלגעמ ןעד זיא ;לקניוו ןיימ ןופ

 .1962 ילוי 27 ,20 ,13 ,6 .סעיינ עטצעל

 ברה טימ טשוקעצ ךיז טאה ןאמצייוו יוזא יוו ;לקניוו ןיימ ןופ

 :סענייר

 .1962 טסוגוא 10 .סעיינ עטצעל

 :טסנרע ןיוש טרעוו'ס ;לקניוו ןיימ ןופ

 .1962 טסוגווא 17 .סעיינ עטצעל

 -ימיסַא ןייק טשינ רעבא ,ָאי טייקיבראפליפ ;לקניוו ןיימ ןופ

 :ןצנעדנעט עדנריל

 .1962 טסוגווא 24 .סעיינ עטצעל

 :לאעדיא םעד ןבעלפיוא ףראד ןעמ ;לקניוו ןיימ ןופ

 .1962 טסוגווא 31 .סעיינ עטצעל

 :ןושל ןוא תד

 .1962 רעבמעטפעס ד .סעיינ עטצעל

 :נירק רעקירעינביז רעד

 .1962 רעבאטקא 2 .סעיינ עטצעל

 ג'כשת

 ;יתודלי
 .וברחנש תוליהקל רכזו די ,הביבסהו קסנולפ רפס :ךותב

 .1963 -- ג'כשת .לארשיב קסנולפ יאצוי ןוגרא [ביבא-לת]
 .95--86 'ע

 :םולש-ררסהו םיטילפה תייעב

 .1963 ראוניב 13 .בחרמל

 :ןרהא-ןב לש ותאירק ילושב ;םיברה תושרב דיחיה תושר
 .1962 ראוניב 18 .רמשמה לע

 :טקש וניא בלהו ונא ןויסנ ידומל ;םיברה תושרב דיחיה תושר

 ,1963 ראוניב 2 .רמשמה לע

 :(וקנשוטבי ינגבי לע) םהב םרוג רשאמ רתוי -- םייחה ןברוק
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 היפרגוילביב

 .1963 ראורבפב 8 .רמשמה לע

 :יאבצה לשממה ןינעב הערכהה םע ;םיברה תושרב ריחיה תושר
 .1963 ראורבפב 22 .רמשמה לע

 :םייחה םַע תושגנתהה

 .1963 סראמב 1 .בחרמל

 ;םיכרה תושרב דיחיה תושר
 : ?תוצעומה

 .1963 סראמב 10 .רמשמה לע

 :תונויצה יפנכ ץצקמ ימ ;םיברה תושרב דיחיה תושר

 .1963 סראמב 26 .רמשמה לע

 :הניטנגראמ תדמתמ הילע ;םיברה תושרב דיחיה תושר
 .1963 לירפאב 12 .רמשמה לע

 :הנש הרשע-שמח רחא ;םיברה תושרב דיחיה תושר

 .1963 לירפאב 28 .רמשמה לע

 :ברע תונידמ לש ןדוחיא ;םיכרה תושרב דיחיה תושר

 .1963 יאמב 19 .רמשמה לע

 :דחאמה קבדהו יברעה םולשה לע :יתנוחבמ

 .1963 יאמב 28 .בחרמל

 : ?המ םשלו עודמ :םיברה תושרב דיחיה תושר
 .1963 ינויב 11 .רמשמה לע

 :תשרדוחמה ןילופכו תיסורה הירפמיאב תידוהיה תונותעה
 .1963 ילויב 26 .רמשמה לע

 :ונועמב החמשהש ;יתניחבמ
 .1963 טסוגואב 16 .בחרמל

 :הנושארה םלועה תמחלמ ימיב

 .1963 טסוגואב 21 .רמשמה לע

 תירבב תוימשיטנא תמייקה

 :תערכמ הילעה קר אל ;יתניחבזכ 9
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 .1963 רבמטפסב 18 .בחרמל

 : ?קוח תנידמ וא -- הכלה תנידמ ;םיברה תושרב דיחיה תושר

 .1963 רבמטפסב 18 .רמשמה לע

 :תוצעומה תירבב םידוהיה לש בצמה לע ;יתניחבמ

 .1963 רבוטקואב 2 .בחרמל

 לע -- הנידמהו תדה ןיב סחיה ;םיברה תושרב דיחיה תושר

 :קרפה

 .1963 רבוטקואב 9 .רמשמה לע

 :1943 תנשב הרק הז ;םיברה תושרב דיחיה תושר

 .1963 רבמבונב 8 .רמשמה לע

 :"ססותו יח רבדמה סותימ' ;יתניחבמ

 .1963 רבמבונב 22 .בחרמל

 ונלרוג והז . . .ו ;םיברה תושרב דיחיה תושר

 .1963 רבמבונב 27 ,21 .רמשמה לע

 יפוצ ןוגריאמ -- ריעצה רמושה ;םיברה תושרב דיחיה תושר

 :הגלפמל

 .1963 רבמבונב 29 :צ"הושה לבוי ןוילג .רמשמה לע

 :''הנובנ תוינידמ" לע ;םיברה תושרב דיחיה תושר

 .1963 רבמצדב 20 .רמשמה לע

 :... רחואמב בוט ;יתניחבמ

 .1963 רבמצדב 30 .בחרמל

 :תורדתפה ראי 2

 .1963 ראונאי 11 .סעיינ עטצעל

 :טעטימַָאק-סנָאיצְקַא ןופ עיפעפ רעד ךאנ

 .1963 לירפא 5 ,ץרעמ 28 .סעיינ עטצעל

 :ראי 15 ךאנ

 .1963 לירפא 25 .סעיינ עטצעל

 : ?פאוו בילוצ ןוא םאווראפ

 .1963 ינוי 1 .סעיינ עטצעל

 :ןטנַארפ יירד יד

 .1963 "לוי 18 .סעיינ עטצעל

 :סעיזוליא ןופ ןרעוו טפאלקשראפ טשינ ראנ
 .1963 ילוי 26 .סעיינ עטצעל

 :עטלא ןוא עגנוי

 .1963 טסוגווא 9 .סעיינ עטצעל

16 

17 

18 

107 

2 

13 

114 

15 

16 

17 

18 

19 

10 

11 

12 

200 

 :וכנוממב החמשה

 .1963 טסוגווא 16 .סעיינ עטצעל

 :ליפש"הליקס םוצ ףוס א

 .1963 טסוגווא 23 .סעיינ עטצעל

 :ףמַאק רעטלפַאר א

 .1963 רעבמעטפעס 6 .סעיינ עטצעל

 :לארשי ןיא . . . יתרותה הנחמה יליעפ רבח

 .1963 רעבמעטפעס 13 .סעיינ עטצעל

 : ?ועלרנאה שרעדנא טנעקעג רימ ןבאה וצ

 .1963 רעבמעטפעס 18 .סעיינ עטצעל

 :תובושת ןוא תונעט

 .1963 רעבמעטפעס 27 .סעיינ עטצעל

 :לרוג רעזנוא זיא סאד ןוא

 .1963 רעבמעוואנ 19 ,18 ,15 .סעיינ עטצעל

 :סעלכַארפ טקיטייוועגנא ןא ןזייל וצ ןאלפ א

 .1963 רעבמעוואנ 8 .סעיינ עטצעל

 :למיח ןטניישעצ ןופ רענוד א יוו

 .1963 רעבמעוואנ 29 .סעיינ עטצעל

 :(וו--ו) ייקיטילאפ עגולק'א ןגמוו

 .1963 רעבמעצעד 15 ,13 .סעיינ עטצעל

 :םיאנומשח יד ןופ עידעגארט יר

 .1963 רעבמעצעד 22 .סעיינ עטצעל

 ד"כשת

 ינויצ לש תונושאר תודיעו שולש) םרופגניפלה רע השראומ
 ;(היסור

 -לת) היסורב תינויצה העונתה תורוקל ץבוק ,ריצק :ךותב

 .42--21 'ע .(ד"כשת ,הדסמ ,ביבא

 ןויזופמיסל] הכרב בתכמ םוקמב ;םיברה תושרב דיחיה תוש

 :[ריעצה רמושה לבויל הפיחב

 .1964 ראוניב 17 .רמשמה לע

 :הנתנ אל הבושתה ;יתניחכמ

 .1964 ראוניב 24 .בחרמל

 :"םיידי קוביחב בשנ אל" ;םיכרה תושרב ריחיה תושר
 .1964 ראוניב 31 .רמשמה לע

 ;לודג אבס לש ותריציו וייח תדגא ;םיברה תושרב דיחיה תושר

 :ל"ז גנילזיצ .א לש םינורחאה ויבתכמ

 .1964 ראורבפב 26 .רמשמה לע

 :הכלההו קוחה ;יתניחבמ

 .1964 סראמב 6 .בחרמל

 רשאמ הלשממה תוביצי יא בטומ ;םיברה תושרב דיחיה תושר

 :דיחי ןוטלש

 .1966 סראמב 20 .רמשמה לע

 :הבוח תוררובו הבוח ךווית ;יתניחכמ

 .1964 סראמב 27 .בחרמל

 :(עבורמ ןחלוש דיל םירבד) העונתהמ תרוכשמ לבק אל לצרה

 .1964 סראמב 27 .בירעמ

 תודהי לש תונורחאה היתונש 50 ;םיכרה תושרב דיחיה תושר
 :ןילופ

 .1964 לירפאב 9 .רמשמה לע

 :תוללובתהב םחלנ דציכ ;םיברה תושרב דיחיה תושר
 .1964 לירפאב 15 .רמשמה לע

 :םיאלפומ תונורכז ;יתניחבמ

 .1964 לירפאב 19 .בחרמל

 :הנגהה לש הרוקמ ;יתניחכמ

 .1964 לירפאב 30 .בחרמל

 ;םיכרה תושרב דיחיה תושר

 :(1964--1914 תונשב ןילופ

 .1964 לאמב 4 .רמשמה לע

 ;םיברה תושרב ריחיה תושר

 .1966 יאמב 14 .רמשמה לע

 -ורחאה םינשה 50-ב ןילופ תודהי ;םיברה תושרב דיחיה תושר

 ידוהי) :הנושארה םלועה תמחלמב

 :ינמרגה שוביכה ןוטלש תחת
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 :"תיתדה תידוהיה הרבחה" :תונ
 .1964 יאמב 22 :רמשמה לע

 -ורחאה םינשה 50"ב ןילופ תודהי ;םיברה תושרב דיחיה תושר 3

 :הניארקוא תוכלמ ןוניכ לע הזירכמ תיחרזמה היצילאג :תונ
 .196 "נויב 4 .רמשמה לע

 :ונבר ונדמלי ;יתניחבמ 4

 .1964 "נויב 8 .בחרמל

 תודהי לש תונורחאה היתונש 50 ;םיברח תושרב דיחיה תושר 5
 :הנושארה םלועה תמחלמ םותב :(1964--1914) ןילופ

 תורדתסהה לש תמדקומה הדיעוה ;םיברח תושרב דיחיה תושר 6
 :[ןילופב] תינויצה
 .1964 ילויב 2 .רמשמה לע

 :הרוחשה תבשה ;יתניחבמ 7

 .1964 ילויב 3 .בחרמל

 :ןושארה םייסב תידוהיה העיסה ;םיברה תושרב ריחיה תושר 8

 .1964 ילויב 13 .רמשמה לע

 :האושה חילש -- דנארב לאוי ;יתניחבמ 9

 .1964 ילויב 24 .בחרמל

 :םיטועימה הזוח ביבס קבאמה ;םיברה תושרב דיחיה תושר 0
 .1966 טסוגואב 10 .רמשמה לע

 :ויפיעסו םיטועימה הזוח ;םיברה תושרב דיחיה תושר 1
 .1964 טסוגואב 20 .רמשמה לע

 ןויזופמיסה ילושב) ''דחא לרוג ונלרוג ,לארשי עמש" ;יתניחבמ 2

 :(ינקירמאה-ידוהיה-ילארשיה

 .1964 טסוגואב 21 .בחרמל

 :הנושארה הצריפה ;םיברה תוזשרב דיחיה תושר 3
 .1964 טסוגואב 28 .רמשמה לע

 ןיב הדרפה וא םולשב םויקדוד ;םיברה תושרב דיחיה תושר 4
 ;הנידמהו תדה
 .196 רבמטפסב 6 .רמשמה לע

 : . . .!תמא הז היה וליא ;יתניחבמ 5
 .1960 רבמטפסב 11 .בחרמל

 :םיטועימה הזוח תמשגהל קבאמב ;םיברה תושרב דיחיה תושר 6
 .1964 רבמטפסב 14 .רמשמה לע

 :רחמב יחה לעו רבעב יחה לע ;םיברה תושרב דיחיה תושר 7
 .196  רבמטפסב 25 .רמשמה לע

 :ישילשה בוקראמ ;יתניחבמ 8

 .1964 רבמטפסב 25 .בחרמל

 לארשיל' -- לבא ,היהת אל המחלמ ;םיברה תושרב דיחיה תושר 9
 :"םוקמ ןיא

 .1964 רבוטקואב 13 .רמשמה לע

 :ול הצוחמו םייסב תימואלה הצעומה ;םיברה תושרב דיחיה תושר 0
 .196 רבמבונב 2 .רמשמה לע

 :הארוהה ןתמו "שיב יקסע" ;יתניחבמ 1

 .1964 רבמבונב 27 .בחרמל

 :ם"וא תרצע ףס לע ;םיברה תושרב דיחיה תושר 2
 .1964 רבמבונב 29 .רמשמה לע

 תא תורקוח תוימואל ןיב תודעו ;םיכרה תושרב דיחיה תושר 3
 :ןילופ ידוהי בצמ

 .1964 רבמצדב 10 .רמשמה לע

 :ללוגה םתסנ ;םיברה תושרב דיחיה תושר 4
 .1964 רבמצדב 18 ,.רמשמה לע

 :םילמ לש ןשוריפ ;יתניחבכמ 5

 .196 רבמצדב 25 .בחרמל
 וזכה ינויצה סרגנוקב וירבד 5

 196 -- ה"כשת ,םילשורי ,ו"כה ינויצה סרגנוקה
 (113--111 'ע)

 : ?ועמעוו טפיוטש רעוו 6

 .1964 ראורבעפ 7 .סעיינ עטצעל

 :ראלקינייא ראפ גנולייצרעד א ןוא ווירב עטצעל
 .טראד

 :הכלח ןוא ץעזטג 7

 20 רבוחל לאומש

 .1964 ץרעמ 6 .סעיינ עטצעל

 :ל"'ז ןאמפארג ריאמ 8

 .1964 ילוי 31 .סעיינ עטצעל

 :ןושל רעדניק ןוא ןושל-עמאמ 9

 .1964 טסוגווא 7 .סעיינ עטצעל
 :גנודיישטנַא יד 0

 .1964 טסוגווא 14 .סעיינ עטצעל

 :גרַאז ןייא זיא לרוג רעזנוא לארשי עמש 1

 .1964 טסוגוואב 21 .סעיינ עטצעל

 : ?שילַארַאמ זיא פאוו 2

 .1964 רעבעטפעס 11 .סעיינ עטצעל

 : !תמא ןעוועג טלָאוו פאד ןעוו 3

 :םוטנעריי ןשיליופ ןופ ראי 50 עטצעל 4

 .19664 רעבאטקא 30 ;לירפא 24 ,17 ,10 .סעיינ עטצעל

 :לבוי ןמ-40 ריא טרעייפ הילצרה 5

 .1964 רעבמעוואנ 20 .סעיינ עטצעל

 :לעפאב םערד ןבעג םאר ןוא יישיבדיקסע' יד 6

 .1964 רעבמעוואנ 29 ,27 .סעיינ עטצעל

 -יצאב ןשידיי"ןשיליופ ןראפ סעיצאגעלעד עלַאנָאיצאנרעטניא 7

 .1964 רעבמעצעד 4 .םעיינ עטצעל :גנוה

 :םורג םער ןטַאשראפ 8

 .1964 רעבמעצעד 18 .סעיינ עטצעל

 ה"כשת
 ;םיברה תושרב דיחיה תושר 9

 :לוכל תמדוק

 .1965 ראוניב 14 .רמשמה לע

 :ןושארה ןבלה רפסה ;יתניחבזנ 0
 .1965 ראורבפב 5 .בחרמל

 תומדקתה לומ -- ןילופ ידוהי תודלותב תונורחאה םינשה 50 1
 :תיתצעומה היסור אבצ

 .1965 ראורבפב 15 ,11 .רמשמה לע

 :"ןוזפיח אללו הייהשה אלל" ;יתניחבמ 2

 .1965 סראמב 31 .בחרמל

 ;ורודב לאומשכ ורודב חתפי ;םיברה תושרב דיחיה תושר 3
 .1965 סראמב 12 .רמשמה לע

 :הנידמו תדלומ ,העימטו תולג לומל ;םיברה תושרב דיחיה תושר 4

 .1965 לירפאב 16 .רמשמה לע

 ?תפסכנה העשה העיגה ;יתניחבמ 5

 .1965 יאמב 5 .בחרמל

 :קספנש ןתמו אשמ ;םיברה תושרב דוחיה תושר 6
 .1965 יאמב 21 .רמשמה לע

 :"!חיכונ ,ןמז שי דוע" ;םיברה תושרב דיחיה תושר 7
 .1965 ינויב 14 .רמשמה לע

 תינלופ תוחרזא תקנעה לע קבאמה ;םיברה תושרב דיחיה תושר 8

 :'םיקאוטיל'ל

 .1965 ילויב 2 .רמשמה לע

 אלל תוריחבב תדרפנ המישר ;םיברה תושרב דיחיה תושר 9

 :י"אפממ השירפ

 .1965 ילויב 9 .רמשמה לע

 :תיתד הקיחתב רכממו חקמ ילב ;יתניחמזמנ 0

 .1965 ללויב 23 .בחרמל

 תדובע רוסיא דגנ קבאמה :םלוט תומחלמ יתש ןיב ןילופ ידוהי 1

 :ןושאר םוי

 .1965 "לויב 29 .רמשמה לע

 :תויתכלממ ;יתניחבמ 2

 .1965 טסוגואב 20 .בחרמל
 :םיימואלה םיטועימה יצולח םידוהיה ;םיברה תושרב דיחיה תושר 3

 .1965 טסוגואב 31 .רמשמה לע

 :םיטועימה שוג ןוחצנ 4

 .1965 רבמטפסב 23 .רמשמה לע

 רחא הפידרו המישגמ תויצולח לע ;םיברה תושרב דיחיה תושר 5

 ונתנידמ לש המויק תחטבה



 :םינוילימ

 .1965 רבמטפסב 26 .רמשמה לע

 :...םינש הרשע-שמח דועב ;יתניחבמ 6
 .1965 רבמטפסב 26 .בחרמל

 חצר :םלוע תומחלמ יתש ןיב ןילופ ידוהי 7
 :יקסרוקיש יככתו

 .1965 רבוטקואב ד .רמשמה לע

 : ?עודמו המ םשל ;םיברה תושרב דיחיה תושר 8

 .1965 רבוטקואב 22 .רמשמה לע

 :הלשממה םע תורשפתה -- םיטועימה שוג םוקמב 9

 .1965 רבמבונב 9 .רמשמה לע
 :דוכילה ןוחצנ ;יתניחבממ 0

 .1965 רבמבונב 12 .בחרמל

 ימולשל וטיג הנוב קלוק ידט ;םיברה תושרב דיחיה תושר 1

 :לארשי ינומא

 .1965 רבמבונב 22 .רמשמה לע

 :ללוש םידוהיה תא הכילומ ןילופ תלשממ 2

 .1965 רבמצדב 23 .רמשמה לע

 תנידמ היהת אל ונתנידמ םא" ;םיברה תושרב דיחיה תושר 3

 :'ירקפהה תנידמ היהת ,הרותה

 .1965 רבמצדב 31 :.רמשמה לע

 :םוטנעדיידתולג םוצ םינפ ןטימ 4

 .1965 ראונאי 15 .סעיינ עטצעל

 :ןזייוורעד ןלעוו רימ ,טייצ אד ךאנ 5

 .1965 "נוי 11 .סעיינ עטצעל

 :שרעדנא סםיוא סע טעז שיערבעה ןיא 6

 .1965 ינוי 18 .סעיינ עטצעל

 :(ןוירוג ןב) רעיטקאט רעסיורג רעד 7

 .1965 ללו816 .סעיינ עטצעל

 : ?ייז ןופ ןענרעל ןעמ ףראר סאוו ןוא -- תונורכז 8

 .1965 ילוי 30 .סעיינ עטצעל

 :גנוגיליטראפ ןדויי יד ןלעטשפָא טנעקעג ןעמ טאה וצ 9

 .1965 טסוגווא 27 .סעיינ עטצעל

 : ?טנעקעג טשינ ןעמ טאה סאווראפ 0

 .1965 רעבמעטפעס 3 .סעיינ עטצעל

 :טגנערב טייצ יד 1

 .1965 רעבמעטפעס 26 .סעיינ עטצעל

 :םולש ןגעוו ןטכארט רימָאל 2

 .1965 רעבאטקא 1 .סעיינ עטצעל

 :קלַאפ ןשידיי ןופ עיגָאלַאריטראמ יד 3

 .1965 רעבאטקא 8 .סעיינ עטצעל

 :לגנארעג"לַאוו םניא םיפמ 4
 .1965 רעבמעוואנ 5 .סעיינ עטצעל

 :עיצאדילאסנָאק ןופ ןכייצ ןרעטנוא 5
 .1965 רעבמעוואנ 14 .סעיינ עטצעל

 :לארשי ינומא ימולש יד ראפ אטעג ןופ רעיוב 6

 .1965 רעבמעוואנ 19 .סעיינ עטצעל

 :(6וו--ו) רעפטנע ןראלק א דיי א טרעראפ 7

 .1965 רעבמעצעד 31 ,24 ,10 ,5 ,3 .סעיינ עטצעל

 169738 106 156 0[ 16 ]סוטזפ\ 165151000 10/6601 (89

 שנ( 500706 11816:1ג] /\תתוטסז58זץ 01 116 0

 ד6ט0108) 155666 סע 106 (כז28ת154010ב 6(126081ת16ב+(

 +6 י/סז16 2:נס0ת (כז83ת. 167115816ת), 180 5.

 ץיבוטורנ אישנה

 וייכשת
 :הדיעוהו גחה ;יתניחבמ 8

 .1966 ראוניב 2 .בחרמל

 :יקסדוסליפ תכיפה ירחא 9

 .1966 ראוניב 17 .רמשמה לע

 :םכסה לש וחקל ;יתניחבמ 0

 .1966 ראוניב 28 .בחרמל

 :"לסחתהל תינויצה תורדתסהה לע" ;םיברה תושרב דיחיה תושר 1

 4 היפרגוילביב

 .1966 ראוניב 23 .רמשמה לע

 :לאמשהו יקסדוסליפ ןיב ערקה ;ןילופ תודהי לש םינשה 50 2
 .1966 ראורבפב 1 .רמשמה לע

 :תטלתשמה הרוטאטקידה ;ןילופ תודחהי לש םינשה 50 3

 .1966 ראורבפב 14 .רמשמה לע

 :ישילשה "םייס"ה ףוס ;ןילופ תודהי לש םינשה 50 4
 .1966 ראורבפב 21 .רמשמה לע

 :תינויצה תורדתסהב תורומת ;תונורחאה םינשה 50"ב ןילופ ידוהו 5

 .1966 סראמב 31 .רמשמה לע

 :תונויצהו תודהיה ,הלוגהו הנידמה ;םיברה תושרב דיחיה תושר 6

 .1966 לירפאב 4 .רמשמה לע

 הילעה רבשמ תובקעב ;תונורחאה םינשה פ0דב ןילופ ידוהי 7
 :תיעיברה

 .1966 לירפאב 7 ,.רמשמה לע

 :י'דנוב''ה תיילעו 'הדונא/'ה ןוטלש 8

 .1966 יאמב 5 .רמשמה לע

 :התומכ התיה אלש תכובסת ;םיברה תושרב דיחיה תושר 9

 .1966 ינויב 6 .רמשמה לע

 בושייב תוברתו ךוניח ;םלוע תומחלמ יתש ןיב ןילופ ידוהי 0
 :ינלופ ידוהיה

 .1966 ינויב 30 .רמשמה לע

 :תירבעה תלאשב תושגנתה ;םלוע תומחלמ יתש ןיב ןילופ ידוהי 1

 .1966 ילויב 14 :רמשמה לע

 לש תזרוזמ תוחתפתה ;םלוע תומחלמ יתש ןיב ןילופ ידוהי 2

 :רוביצה תודסומ

 .1966 ילויב 28 .רמשמה לע

 תיילע ימיב םידוהיה בצמ ;םלוע תומחלמ יתש ןיב ןילופ ידוהי 3

 :הינמרגב ןוטלשל רלטיה

 .1966 טסוגואב 23 .רמשמה לע

 :(6ו) רעפטנע ןראלק א דיי א טרעדַאפ 4

 .1966 ראונאי 7 .סעיינ עטצעל

 :ןרידיווקיל ךיז ףרַאד עיצאזינַאגרַא עשיטפינויצ יד 5

 .1966 ראונאי 21 .סעיינ עטצעל

 :(וו--ו) פא טפיוטש ןעמ ראנ 6

 .1966 ראורבעפ 4 .סעיינ עטצעל

 :קיִאזאמ עשיטילַאפ דוד

 .1966 ראורבעפ 21 .סעיינ עטצעל

 : !ןרעוו םייזקמ טעוו ךַאד ןוא 8

 .1966 ץרעמ 18 :סעיינ עטצעל

 :ןברַאטשעג זיא יקסנישטשעל בקעי 9

 .1966 ץרעמ 25 .סעיינ עטצעל

 :תולג רעד ןוא הנידמ יד 0

 .1966 לירפא 4 .סעיינ עטצעל

 :יירבשמ" ןופ ןערב םעניא 1

 .1966 "אמ 27 .סעיינ עטצעל

 :רעטנָאלפ רעפיורג א 2

 .1966 ינוי 5 .סעיינ עטצעל

 םידלישטורו הנידמ ןנכית לצרה" ;םיברה תושרב דיחיה תושר 3

 :"תסנכה תא ונק

 .1966 רבמטפסב 6 .רמשמה לע

 הינמרג םע תודידי תירב ;םלוע תומחלמ יתש ןיב ןילופ ידוהי 4
 :תיצאנה

 .1966 רבמטפסב 20 .רמשמה לע

 דיקפת אלמל לארשי לרוג םולכ ;םיברה תושרב דיחיה תושר 5

 : ?"רישכמ" לש

 .1966 רבמבונב 14 :רמשמה לע

 ?תועטה ןכיה ;םיברה תושרב דיחיה תושר 6

 .1966 רבמבונב 29 .רמשמה לע

 קוחו םימורגופה שודיח ;םלוט תומחלמ יתש ןיב ןילופ ידוהי 7
 :הטיחשה

 .1966 רבמצדב 1 .רמשמה לע

 :לגעמה רגסנ ;םלוע תומחלמ יתש ןיב ןילופ ידוהי 8
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 .1966 רבמצדב 13 .רמשמה לע

 :דנאכרַאפנטַאר ןיא םָאנסיוא רעקיצנייא רעד -- ןדיי 9

 .1966 יגוי 10 .סעיינ עטצעל

 :ןשינטעטשטג טסיורג ןופ לעווש ןפיוא 0

 .1966 "גוי 17 .סעיינ עטצעל

 :דנאל ןופ טייהצנַאג- פיצנירפ 1

 .1966 "לוי 3 .סעייג עטצעל

 :תבש ןצראווש ןכאנ רַאי קיצנאווצ 2

 .1966 ללוי 15 .סעיינ עטצעל

 :לרוג ןשיריי ןופ דנַאר ןפיוא 3

 .1966 טסוגווא 26 .סעיינ עטצעל

 :טרינאלפ טשינ טאה לצרעה 4

 .1966 רעבמעטפעס 11 .סעיינ עטצעל

 :קלַאפ רערנשרעה רעד ןוא םזיראלורפ רעד 5

 .1966 רעבמעטפעס 25 ,23 .סעיינ עטצעל

 :יורטוצ ןייק אטשינ זיא סע ןעוו 6

 .1966 רעבאטקא 28 ,21 ,14 .סעיינ עטצעל

 :םראפערדלַאוו רעד וצ קירוצ 7

 .1966 רעבמעוואנ 4 .סעיינ עטצעל

 : ?תועט רעד זיא דאוו 8

 .1966 רעבמעצעד 1 .סעיינ עטצעל

 :רבק ןיא ןלאפעג יז זיא םישובלמ יד ןיא 9

 .1966 רעבמעצעד 9 .סעיינ עטצעל

 : ?תוקפס עטלַא ןשירפפא םאוו וצ 0

 .1966 רעבמעצעד 16 .סעיינ עטצעל

 :ןעגנאגרעד זיא ךאז יד סאוו זיב 1
 .1966 רעבמעצעד 28 .סעיינ עטצעל

 :ךענרעק השמ רַאטַאנטס 2

 .1966 רעבמעצעד 30 ,רעבמעוואנ 3 .סעיינ עטצעל

 זיכשת

 :ןייטשדלוג רדנפסכלא לש ותומדרל 3

 .92--88 'ע .די רפס .ז"כשת .ןועבר .רבעה

 רדעהו "תלבגומה תוינרבוסה" ;םיברה תושרב דיחיה .תושר 4

 :דוסי תקוח

 .1967 ראוניב 244 .רמשמה לע

 : ?םוי דלי המ ;םיברה תושרב דיחיה תושר
 .1967 ראורבפב 30 .רמשמה לע

 :תוכפהמ יתשו תומחלמ יתש ;םיברה תושרב דיחיה תושר 6
 .1967 לירפאב 6 ;סראמב 27 .רמשמה לע

 ילואו ;םיברה תושרב דיחיה תושר

 :... ?ונתלשממ

 .1967 לירפאב 18 .רמשמה לע

 ןוניכל האיבהש תבלושמה הכרעמה ;םיברה תושרב דיחיה תושר
 :ונתנידמ

 .1967 "אמב 17 .רמשמה לע

 םייתנש) תרש השמ לש ותציחמב ;םיברה תושרבכ דיחיה תושר
 :(ותומל

 .1967 ילויב 24 .רמשמה לע

 :שלושמ ןולשכ

 .1967 ילויב 10 .בחרמל

 ץרא לש הקלחב תידוהי הנידמ ;םיברח תושרב דיחיה תושר
 :לארשי

 .1967 טסוגואב 3 .רמשמה לע

 :"רקשה לש הימוטנא" ;םיברה תושרב דיחיח תושר
 .1967 טסוגואב 23 .רמשמה לע

 :םיינויצה םיסרגנוקה תונש 70 ;םיברח תושרב דיחיה תושר
 .1967 רבמטפסב 7 .רמשמה לע

 :םלהליו רסיקה םע לצרה תושיגפ ;םיברח תושרב דיחיה תושר

 .1967 רבמטפסב 26 ,רמשמה לע

 : ?םעפה .ג .ב הצור המ ;יתניחבמ
 .1967 רבמטפסב 29 .בחרמל

15 
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 ןילופ תמוקת ,יקסדוסליפ :תונורחאה םינשה 7"50ב ןילופ ידוהי

 :םידוהיהו

 .1967 רבמצדב 7 :.רמשמה לע

 :בוכורוב םע החיש ;יתניחבמ

 .1967 רבמצדב 22 .בחרמל

 :רענרעק השמ ראטאנעס

 .1967 ראונאי 12 ,6 .סעיינ עטצעל

 :טעטינערעוווט עטצענערגַאב יד

 .1967 ראונאי 29 .סעיינ עטצעל

 :קנאדעג רעיינ םנוירוג"ןב

 .1967 ראורבעפ 2 .סעיינ עטצעל

 :ןוירוג-ןב ןגעק ןוירוג-ןב

 .1967 ראורבעפ 10 ,3 .סעיינ עטצעל

 : ?ןנרַאמ רעד ןעגנערב טעוו סאוו

 .1967 ראורבעפ 17 .סעיינ עטצעל

 :ןריפאפ ןעק סע פאוו טשינ ךאנ ןפיווו רימ

 .1967 ראורבעפ 24 ,סעיינ עטצעל

 :תוחפשמ עטקינייראפ ןופ תוכז ןיא

 .1967 ץרעמ 3 .סעיינ עטצעל

 : ?ןלייטעצ דאנרעד ןוא ןטארפיוא''

 .1967 ץרעמ 12 .סעיינ עטצעל

 :סעיצולַאווער ייווצ ,תומחלמ ייווצ

 .1967 ץרעמ 26 ,24 ,17 סעיינ עטצעל

 :לארשי ןוא םירצמ

 .196ז ץרעמ 31 .סעיינ עטצעל

 :נאלשרַאפ סלוכשא ןעמעננא רעבַארַא יד ןלעוו רשפא

 .196ז7 לירפא 14 .סעיינ עטצעל

 :אפארייא ןופ ןדיי יד ןופ דנאב-טולב רעד

 .1967 יאמ 14 .סעיינ עטצעל

 :םעלבָארפ"םילשורי ןופ גנואיינאב

 .1967 יאמ 22 .סעיינ עטצעל

 :רעפַאוו ערעטיול סאד טגַאלש ןשינעפיט ןופ

 .1967 ינוי 16 .סעיינ עטצעל

 :יירפ ןייז טשינ דיי א ןאק דמערפ רעד ןיא

 .1967 ינוי 25 .סעיינ עטצעל

 :םילוע עיינ ןַאילימ א סנטסגינעוו

 .1967 "לוי 14 .סעיינ עטצעל

 :רעקיטילַָאפ רעד

 .1967 "לוי 28 .סעיינ עטצעל

 :ןביוהעגנא ךיז סע טאה יוזא ןוא

 .1967 טסוגווא 4 .סעיינ עטצעל

 :ןסערגנַאק עשיטסינויצ ראי 0

 .196ז רעבמעטפעס 29 ,10 ,8 .סעיינ עטצעל

 :געוופיוא רעקיצנייא רעד

 .1967 רעבאטקא 18 .סעיינ עטצעל

 :טיצאראלקעדדרופלאב רעד ךאנ תובהלתה יד

 .1967 רעבמעוואנ 3 .סעיינ עטצעל

 :עיצאראלקערדרופלאב רעד ךאנ ראי 0

 .1967 רעבמעוואנ 5 .סעיינ עטצעל

 :ןילאטס ןוא ןינעל ,יקסנטרעק ,יקסדוסליפ

 .1967 רעבמעצעד 1 .סעיינ עטצעל

 :יקסדוסליפ ףעזוי

 .1967 רעבמעצעד 15 ,11 .סעיינ עטצעל

 :ןווָאכַארָאב טימ ךערפשענ א

 .1967 רעבמעצעד 25 .סעינ עטצעל

 :יקסמינָאלס ינָאטנא

 .1967 רעבמעצעד 29 .סעיינ עטצעל

 חיכשת

 :ןבומכ ,תוהמ יונש ;םלוע תומחלמ יתש ןיב ןילופ ידוהי

 .1968 ראוניב 11 .רמשמה לע
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 :ויבירי לע רבוג יקסדוסליפ 5
 .1968 ראוניב 28 .רמשמה לע

 :םייפה לע טלתשמ יקסדוסליפ 6

 .1968 ראורבפב 5 .רמשמה לע

 -- הלודגה תילכלכה הדיעוה ילושב ;םיברה תושרב דיחיה תושר 7

 :התעו זא םידוהיה םיסנניפה יליא

 .1968 לירפאב 15 .רמשמה לע

 :ברעמבו חרזמב רעוב ;םיברה תושרב דיחיה תושר 8

 .1968 יאמב 20 .רמשמה לע

 :הנושארה הנשה רחאל ;םיברה תושרב דיחיה תושר 9

 .1968 ינויב 4 .רמשמה לע

 :ןויצ תעונת ןיבל הנידמ ןיב ;םיברה תושרב דיחיה התושר 0

 .1968 ינויב 25 ,18 .רמשמה לע

 :"תמדקתמה תודהיה" תדיעו ;םיברה תושרב דיחיה תושר 1

 .1968 ילויב 18 .רמשמה לע

 :ןמציו לש ולעפמב יקלח ;םיברה תושרב דיחיה תושר 2

 .1968 ילויב 29 .רמשמה לע

 דעוב תובישיל דע "המידק" ימימ ;םיברה תושרב דיחיה תודשר 3

 :ןילופ ינינעל

 .1968 רבמטפסב ,4 .רמשמה לע

 :ונברוקו הדלוג לאוי לש וייח ;םיברה תושרב דיחיה תושר 4

 .1968 רבוטקואב 9 .רמשמה לע

 :תידוהיה םירק ינוב ןיב הדלוג לאוי ;םיברה תזשרב דיחיה תושר 5

 .1968 רבוטקואב 22 .רמשמה לע

 :הדלוג לאוי לש וכרד ףוס ;םיברה תושרב דיחיה תושר 6

 .1968 רבמבונב 12 .רמשמה לע

 םיידוהי םיגיהנמ לש תוידגרטה ;םיברה תושרב דיחיה תושר 7

 :םמלועל וכלהש
 .1968 רבמצדב 4 .רמשמה לע

 :תוביסמ יתש לש ןרואל םירוהרה ;םיברה תושרב דיחיה תושר 8

 .1968 רבמצדב 23 .רמשמה לע
 ,סטרגנאק ןשיטסינויצ ןט-ד םייוב ,ןוואכאראב טימ ךערפשעג א 8

 לעזאב

 ןוא תורדתסה

 48--41 'ע 8

 :טלאהניא םעד ןיא -- גנורעדנע ןא 9

 .1968 ראונאי 5 .סעיינ עטצעל

 :טפאשרעה-טלעוו רעד ראפ ףמאק 0

 .1968 ראורבעפ 4 ,2 ;1968 ראונאי 26 ,19 ,14 .סעיינ עטצעל

 :סמערוטש ןופ לבריוועג א 1

 .1968 ראורבעפ 18 .סעיינ עטצעל

 :רָאטקאדער-ףעש ןיימ וצ ווירב רענָעפַא א 2

 .1968 ץרעמ 3 ,1 ;1968 ראורבעפ 23 .סעיינ עטצעל

 :ןטסינויצ יד ןענעז ךעלטרָאווטנאראפ 3
 .1968 ץרעמ 22 .סעיינ עטצעל

 :ןטסיסנַאניפ יד ןופ ץנערעפנָאק יד ךאנ 4
 .1968 לירפא 14 .סעיינ עטצעל

 :ןדיי יד טימ ךיז טוט ןליופ ןיא 5

 .1968 לירפא 2 .סעיינ עטצעל

 :רעצמ םוצ לאומש"ןג ןופ 6

 .1968 יאמ 10 .סעיינ עטצעל

 :ברעמ ןיא ןוא חרזמ ןיא טנערב סט 7

 .1968 יאמ 17 .סעיינ עטצעל

 :גנוגעוואב רעשיטסינויצ רעד ןוא הנידמ רעד ןשיווצ 8

 .1968 ינוי 21 ,14 .סעיינ עטצעל

 :םזינויצ-טלעוו 9

 .1968 "נוי 28 .סעיינ עטצעל

 :י''םזינויצדןיפש" רטר 0

 .1968 רעבמעצעד 6 ;רעבמעוואנ 22 ,15 ,8 .סעיינ עטצעל

 :רַאִי א טימ רעטלע טרעוו ןעמ ןעוו 1

 .1968 רעבמעצעד 13 .סעיינ עטצעל

 .הנידמ ץרעמדראונאי ,ח"כשת רדא-תבט

 היפרגוילביב
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 טייכשת

 "הד לארנג ,מ"הירב :הישילשה ;םיברה תזשרב דיחיה תושר
 :רצאנ אישנה ,לוג

 .1969 ראוניב 29 .רמשמה לע

 :ריאמ הדלוג דע לוכשא יולמ ;םיברה תושרכ דיחיה תושר
 .1969 סראמב 23 .רמשמה לע

 :ןתמוזאשמל הנמזהה ;םיברה תושרב דיחיה תושר
 .1969 ינויב 6 .רמשמה לע

 :ילש אבא

 .1969 רבמבונב 21 :.רמשמה לע

 :רעצאנ -- לוג הד -- דנאלפור -- גנילוירד רעד

 .1969 ראונאי 24 .סעיינ עטצעל

 (רבוחל .ש) ''היפארגוילביב/'ל םיאולימ

 ל''ז םיובנירג קחצי לע םירמאמ

 (ותריטפ ירחא תונותעב)

 .והילא ,סרגא

 :למסהו הדגאה -- םיובנירג קחצי

 .1970 רבמטפסב 9 -- ל"שת לולא ה .רבד

 .רמוא

 :(לאומש ןגב) תוחונמל םיובנירג קחצי

 .רבמטפסב 10 -- ל"שת לולא ט .רמוא

 .ר ,יזרא

 :רבדו גיהנמ -- םיובנירג קחצי

 .1970 רבמטפסב 9 .רמשמה לע

 .ץראה

 :םיוכנירג קחצי תמ

 .1970 רבמטפסב 8 -- ל"שת ,לולא ז .ץראה

 .רורב והוקת לב

 :האושה יטילפ םע ל''ז םיובנירג קחצי

 .51--50 'ע .(287) א 'בוח .בל הנש .א"לשת .ןורצב

 .1970 ראורבפ --ל"שת 'א רדא "תורומת"ב םדוק םסרופ

 .(488) 1 'סמ

 .דוד ,טכרופסטוג

 :ורודו -- םיובנירג קחצי

 .1970 רבמטפסב 11 .בחרמל

 .דוד ,[יאכ] .ז

 :םיובנירג קחצי :ןמויה ןמ

 .1970 רבמטפסב 11 -- ל"שת לולא י .רבד

 .תזנזרחא תועידי

 דוע הדגאל היהש שיאה) 91-ה ותנשב ךלה םיובנירג קחצי

 :(וייחב

 .8.9.1970 ,תונורחא תועידי

 .גנוטייצ עשידויי

 :ל"ז םיובנירג קחצי
 .11.9.1970 .גנוטייצ עשידיי

 .עמיטש לארשי

 :ל'ַז םיובנירג קחצי

 .16.9.1970 (666) 18 .מונ ,14 גנאגראי .עמיטש לארשי

 .םיבח ,ןענכ

 ןילופ ידוהי שאר םיובנירג קחצי) תומכסומב דרמש גיהנמה
 :(ןושארה ילארשיה םינפה רשו

 .1970 רבמטפסב 10 -- ל"שת לולא ט .ץראה

 .בחרמל

 :םיוכנירג קחצוי תמ

 .1970 רבמטפסב 8 -- ל"שת לולא ז .בחרמל
 :לאומש ןגב -- תוחונמל םיובנירג קחצי

 .1970 רבמטפסב 10 -- ל"שת לולא ט .בחרמל

 .סעיינ עטצעל
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 :םיובגירג קחצי ןבראטשעג 0

 .8.9.1970 ,סעייג עטצעל

 :ור רעקיבייא וצ םיובנירג קחצי 1

 .10.9.1970 ,סעייג עטצעל

 .םירממ

 לאומשדןגב רחמ םייקתת ל"ז םיובנירג קחצי לש ותייולה 2

 ןושארה םינפה רש ,ןילופ תודהי לש קיתוה ינויצה גיהנמה)
 :(91 ליגב שמא תמ ,לארשי לש
 48.9.1970 ,בירעמ

 .חשמ ןהנס

 :םיובנירג קחצי לע םירבד השולש 3

 .1970 רבמטפסב 11 -- ל"שת לולא י .רבד

 .רמשמה לע

 ל/'ז םיובנירג קחצי
 1970 רעבמעטפעס"טסוגוא .טאלבסקלאפ

 :ונניא םיובנירג קחצי 5

 .1970 רבמטפסב 8 -- ל"שת לולא ז .רמשמה לע

 :תוחונמל אבוה םיובנירג קחצי 6

 .1970 רבמטפסב 10 -- ל"שת לולא ט .רמשמה לע

 .בקעי ,תימט
 קחצי לש ותומ םע םירוהרה) הרצה העקבהו בחרתמה לועשמה 7

 :(םיובנירג

 .1970 רבמטפסב 11 .רמשמה לע
 מ יןינאצ

 :ל"ז םיובנירג קחצי 8
 .8.9.1970 .סעיינ עטצעל

 :(םיובנירג קחצי ןופ טערטראפ םוצ ןציקס)

 .11.9.1970 סעיינ עטצעל

 השמ ,ןור

 :עידענארט -- םוובנירג יר 9

 .16.9.1970 .סעיינ עטצעל

 1840 צוטבגא (נתנ6תסגטתב +0 0ֶצ 0וגז166 +008+ :

 176 161115816תב 12056. 860061067 9, 0,

 1: 1מ]סזזחחווסמ

 1841 צ1ולתא% (נתנסהטתנ 00ת001 2 58 66111676 1616016 :

 ז ,לות+0ז1מ811ס0ת 157861'12. 8661067 10, 0,

 שו 1

 1842 /\%1 תוסש 606(616ת 1620ת08 16( 100288 (2100תסהטתב ---

 /\ 16ח8ש6] 23108582 066666

 / 18 161ע621% 620% תעטקה1סתרזה 68ת תוק6] א10ו1608 | ;

 זן 616%, 161-/\טנח"ח" 70,

 שואו 1001: (ונייח)
 1843 128% (2עט6מטהטתו ל'ז

0 ,)11085 18+8/\ 

 יצ. א. :םותח

.1 1%05101 

 1844 (2652601 ז2עט6008 270008008 01581600 :

 ךדצסואנםע 3161, 9 \עע265018 1970 1.

 11 הזונה ( 8

 1845 ונאהא ['כעמ68ץ וז
 ןוהווה (קההה, 1 6ה5-תמואמ

 10 (201186ק8 1970 110. 0
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 ייטטטימאק רעסערא" 6
 1912 ראונאי 17 ביערת תבט זייכ ,עשראוו ,דניירפ רעד
 (יאנק .י :םותח)

 גנונדרא-סעגאט רעד ףיוא 7
 1912 ראונאי ,טבש 'ה דניירפ רעד
 010 ,9 'מונ)

 הרושב עטוג א 8
 1912 ראונאי 30 ,ב'ערת טבש א"י דניירפ רעד
 (.ג .י :םותח .15 .מונ)

 !םאזנייא 9

 רבוחל לאומש

 12 .מונ ,1912 ראורבעפ 5 ,ב"ערת טבש זייי ,דניירפ רעד

 הרשפ טשינעמור-שילירפ יד 0

 22 .מונ ,ב"ערת טבש טייי ,דניירפ רעד

 עסטרפ טשיליופ יר ןוא ןעלהאוו עדניימעג יד 1

 24 'ונ ,1912 ראורבעפ 9 ,ב"ערת טבש א''כ ,דניירפ רעד

 קיטילאפ עלאטר 2

 1912 ראורבעפ 12 ב"ערת טבש ז"כ ,דניירפ דער

 רטפטנע ןיימ 3

 28 'ונ ,1912 ראורבעפ 14 ,ב'ערת טבש ו''כ ,דניירפ רעד

 זעוזיטארעפאאק-טידערק 4

 .ג .י :םותח 1918 ראורבעפ 16 ,ב''ערת טבש ח"כ ,דניירפ רעד

 יושראוו ןיא ןדוי 5

 34 'ונ ,1910 ראורבעפ 21 ,ב''ערת רדא 'ג ,דניירפ רעד
 ןעדוי יד ןוא ''עלניל" עשיליופ יד 6

 39 'ונ ,ביי'ערת רדא 'ט ,דניירפ רעד

 ייטאהעג טכאמ יר רימ ןטלאוי' 7

 50 'ונ ,1912 ץרעמ 12 ,ב"ערת רדא ג"כ ,דניירפ רעד

 ץענערג א אד ךאד זיא'פ 8

 52 'ונ ,1912 ץרעמ 14 ,ב"ערת רדא ה"כ ,דניירפ רעד

 טעיוואפ ןיא עמוד ןופ 9

 56 'ונ ,1912 ץרעמ 19 ,בייערת ןסינ 'א ,דניירפ רעד

 עטעטראוורענוא סאד 0

 .ג .י :םותח 68 'ונ ,1912 ץרעמ 20 ,ב"ערת ןסינ 'ב ,דניירפ רעד

 טפארק עיינ א 1

 68 'ונ ,1912 לירפא 4 ,ב"ערת ןסינ ז"'י ,דניירפ רעד

 עמוד רעט-4 רעד ןיא ןעלהאוו יד ראפ 2

 72 'ונ .1912 לירפא 12 ,דניירפ רעד

 (ענימג רעוועשראוו רעד ןיא ןעלהאוו ןופ) ףפמאק ן/תעשב 3

 81 'ונ ,1912 לירפא 23 ,ב"ערת רייא 'ו ,דניירפ רעד

 הללק יד 4

 .דניירפ רעד

 (.ג .י :םותח)

 ייפטטסאפ' רטר 5

 84 .מונ 1912 לירפא 26 ,ב"ערת רייא ט .דניירפ רעד

 ןעגולטג טינ 6

 90 .מונ .1912 יאמ 3 .ב"ערת רייא זט .דניירפ רעד

 לפהזךפ םוצ 7

 93 .מונ .1912 יאמ 7 ,ב''ערת רייא כ .דניירפ רעד

 םזיראבראב 8

 94 .מונ .1912 יאמ 8 ,ב"ערת רייא אכ .דניירפ רעד

 גנוגירלושעב יד 9

 96 .מונ .1912 יאמ 10 ,ב"ערת רייא גכ ,דניירפ רעד

 י'םזינויצ רעשיליופ' רעד 0

 102 .מונ ,ב"ערת ןויס א .דניירפ רעד

 זייוועב רעטשרע רעד 1

 104 .מונ .1912 יאמ 20 ,ב'ערת ןויס ד .דניירפ רעד

 פמעטסאפ רעשיליופ ןייז ןוא .ק.א.טס 2

 107 .מונ .1912 יאמ 26 ,ב"ערת ןויס י .דניירפ רעד

 עמוד רעטד4 רער ןיא ןעלחאוו יד ךאנ 3

 112 .מונ .1912 יאמ 31 ,ב"ערת ןויס זט .דניירפ רעד

 םיורא לעקניוו ןופ 4

 :םותח .114 .מונ .1912 ינוי 3 ,ב"ערת ןויס חי .דניירפ רעד

 (עיסקאטרא רעד ןופ ץנערעפנאקראפ רעציוואטאק ןגעוו) .ג .י

 (י'אזרעיוו" -- 'תער ןייארעפ-סגנורליב רעשירוי ;שראוו /'תערי' 5

 .ג .* :םותח .116 .מונ .1912 ינוי 5 ,ב'ערת ןויס כ .דניירפ רעד

 זעקילאפ ןעדוי עשטייד ןערוזאמ 6

 .ג .י :םותח .123 .מונ ,ב''ערת ןויס חכ .דניירפ רעד

 טפאשרנייפנעדוי ןוא םזיטימעפיטנא 7

 125 .מונ .1912 ינוי 16 ,ב"ערת זומת א .דניירפ רעד

 ?סאד טסייה יוו 8

 :םותח 121 .מונ .1912 ינוי 18 ,ב"ערת זומת ג .דניירפ רעד

0% 

 .83 'ונ .1912 לירפא 25 .ב"ערת רייא 'ח
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 רעפטנע רעגיטרעפ א 9

 129 .מונ .1912 ינוי 20 ,ב"ערת זומת ה .דניירפ רעד

 ועגנולעג טינ 0
 130 .מונ .1912 ינוי 21 ,ב"ערת זומת ו .דניירפ רעד

 ךראקא רעטצעל רער 1
 :םותח 134 .מונ .1912 ינוי 26 ,ב"ערת זומת אי .דניירפ רעד

 ,ג ל

 דנעגוי עשיליופ שידוי יד 2

 137 .מונ .1912 ינוי 30 ,ב"ערת זומת וט .דניירפ רעד

 ?ןאלפ א רשפא 3
 :םותח .146 .מונ 1912 ילוי 11 ,ב"'ערת זומת זכ .דניירפ רעד

 ג
 (ןעדוי ראפ עירוק ערעדנוזעב א ןגעוו) הרוש עטשרעטנוא ירד 4

 144 .מונ .1912 ילוי 10 .ב"ערת זומת הכ .דניירפ רעד

 רעטייוו טירש א 5
 :םותח .146 .מונ 1912 ילוי 11 ב"ערת זומת זכ .דניירפ רעד

-%- 
 טיירג ןייז ןעזומרימ ךיוא ךיז ןעטיירג עלא 6

 1 .מוג .1937 ראונאי 1 .טנייה
 (רהאפנעמאזוצ רעסראפגניסלעה ןופ) רהאי גיסיירד ךאנ 7

 7 .מונ .1937 ראונאי 8 .טנייה

 עיסימאק רעפכילגינעק רעד ןופ רהאפפא ןכאנ 8

 25 .מונ .1937 ראונאי 29 .טנייה
 ףפמאק ןופ טקנופרעווש רעד טציא טגיל ואוו 9

 31 .מונ .1937 ראורבעפ 5 .טנייה

 םעלבארפ-סטייברא סאד רעדיוו 0
 43 .מונ .1937 ראורבעפ 19 .טנייה

 םעלבארפ-סטייברא םעד ןגעוו ךאנ 1

 49 .מונ .1937 ראורבעפ 26 .טנייה

 ךאוו רעד ףיוא 2

 83 .מונ .193ז ץרעמ 5 .טנייה

 טעטיזרעווינוא רעזני 3

 61 :מונ .1937 ץרעמ 12 .טנייה

 לארשי-ץרא ןיא תונברק עיינ יד 4

 61 .מוגנ 1937 ץרעמ 19 .טנייה

 אטעג 5

 73 .מונ .1937 ץרעמ 26 .טנייה

 גנודנעוו עיינ 6

 83 .מונ ;(לירפא) ;טנייה

 לאומש"ןנ זיב דודדרינ ןופ 7

 95 .מונ ,1937 לירפאב 23 .טנייה
 לעוטקא טדעוו טאטש-ןעדוא רער 8

 107 .מונ .1937 יאמ 7 .טנייה

 עיצאזינאלאק ןוא קיטילאפ 9

 113 .מונ .1937 יאמ 14 .טנייה

 זעכייצ רעטשרע 0

 123 .מונ .1937 יאמ 28 .טנייה

 סנעטייוורטדנופ 1

 132 .מונ .1937 ינוי 18 .טנייה

 גרעבסאילפ שטיוואסיראב ךירנעג 2

 135 .מונ .1937 ינוי 11 .טנייה

 םזיטימעסיטנא רעשילירפ רטד 3

 141 .מונ .1937 ינוי 17 .טנייה

 עיצאזינאגרא רעשיטפינויצ רעד ןופ סעיצקנופ עש'הכולמ 4

 (סערגנאק ןעטסגיצנאווצ ןופ ןעמעלבארפ יד וצ)

 147 .מונ .1937 ינוי 25 ,טנייה

 ועמעלא זנוא טכליהרעפ סאוו ראכ רער 5

 6 .מונ .1938 ראונאי 7 .טנייה

 222 היפרגוילביכ

 עהייר רעד ןיא ןעינעמוד 6

 11 .מונ .1938 ראונאי 14 .טנייה

 ךוב-סייוו םעדאנ עגאל ץעיינ יר 7

 18 .מונ .1938 ראונאי 21 .טנייה

 (ןאדנאל ןייק

 עזייר ס'גאמצייוו .זערפ םוצ) עמארד רעד ןופ טקא רעיינ א 8

 36 .מונ .1938 ראורבעפ 11 .טנייה
 (סנעטייוורטדנופ ייסעקאווטיל רעדיוו 9

 18 .מונ .1938 ראורבעפ 18 .טנייה

 קעווא זיא פאק ואוו רוטרא רעס 0

 60 .מונ .1938 ץרעמ 11 .טנייה

 -סנאיצקא ןופ עיסעס יד ןוא ,ךיירטסע ןיא ןעשינעהעשעג יד 1
 טעטימאק

 64 .מונ .1938 ץרעמ 16 .טנייה

 גנונררא"גאט רעד ףיוא ןעגארפ ראפ א 2
 66 .מונ .1938 ץרעמ 18 .טנייה

 לעגנארעג ןעטלעפעב א ןיא 3

 7ד .מונ .1938 ץרעמ 21 .טנייה
 ;לזמ ןעבאה ךיוא ןעמ זומ עפארסאטאק א דצ 4

 105 .מונ .1938 יאמ 6 .טנייה

 טייבראדפננטכירפיוא רעזנוא ןיא הפוקת עיינ א 5

 111 .מונ .1938 יאמ 13 טנייה
 עיסימאק טשינפעט יד 6

 123 .מונ .1938 יאמ 27 .טנייה

 ןעטקנופ ראפ א רעביא ריצאפש א) יבצ-תריט זיב הינתנ ןופ 7

 (י"א ןיא

 117 .מונ .1938 יאמ 20 .טנייה

 (םינקסע עשיטסינויצ יד וצ ףירב רענעפ'נא) הלילגה 8

 129 .מונ .1938 ינוי 3 .טנייה

 םזיטימעפיטנא ן'ראפ רחפ רער 9
 133 .מונ .1938 ינוי 10 .טנייה

 טנעמירעפסקע רעשיראידאמ רעד 0

 139 .מונ .1938 ינוי 17 טנייה

 עיצארטסוליא עטסעב יד 1

 138 .מונ ,1938 ילוי 8 טנייה

 ייזטלאוועג סע טאה ריא ןוא . . יי 2

 169 .מונ .1938 ילוי 22 .טנייה

 המחלמ ןופ רעייפ ןיא ןעהעטש רימ 3

 175 .מונ .1938 ילוי 29 .טנייה

 ועמאלפ ןיא לארשי-ץרא 4

 187 .מונ .1938 טסוגיוא 12 .טנייה

 קעווא זיא עץיפימאק-סגנולייט יד 5

 193 .מונ .1938 טסוגיוא 19 .טנייה

 סאלגטראה רבח וצ ףירב רענטפא'נא 6

 199 .מונ .1938 טסוגיוא 26 טנייה
 ןעילאטיא 7

 211 .מונ .1938 רעבמעטפעס 19 .טנייה

 םעה רפוכ ןוא בושיה רפוכ 8

 + 144 א מונ 1938 רעבמעוואנ 18 .גאט

 עיצארגימע ,עיצאזינאלאק ,לארשיד"ץרא 9

 * 144 א .מונ .1938 רעבמעוואנ 18 .גאט

 םזיטימעפיטנא םינימ ייווצ 0
 47א .מונ .1938 רעבמעצעד 23 .גאט

 ועכערפשעג יר ראפ 1

 80א .מונ .1938 רעבמעצעד 30 .גאט

 .תינלופה הלשממה י''ע "טנייה"ה תמרחה ללגב עיפוה "גאט רעד" *
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 םהב ףתתשה םיובניירג .יש םירפסו םיצבק ,םינותע
 (ב"א רדסב)

 רעוזנוא ,(1913) טלעוו עשידיא .(םילשורי) ,תויולג לש הידפולקיצנא

 אתלחתא ,ץראה .(ץבוק) הנש םיעברא ,ןיגולרוא .(קראידוינ) געוו

 .(ביבא-לת) המב .ןורצב .(ג"צ ,ב"צרת) ךרדב .(ץבוק) הלואגד

 ,טייק ענעדלאג יד .(1925) עיפארגאמעד עשידיי ראפ רעטעלב

 .האושה רקחל םיפד .רבד .(קראי"וינ) ראודה .(םילשורי) לגלגה

 ןוא תורדתסה .טנייה .(ביבא-לת) ןמזה .(אנליו) ןמזה .ןמזה דה

 גאט רעד .(קראי-וינ) גאט .(1921) שדוח רעד .(קראי"וינ) הנידמ
 -שורי) םויה .(השראו) םויה .(עשראוו ,1905) ףארגעלעט .(עשראוו)

 ,1907) קלאפ עשידוי סאד (1919 ,עשראוו) הליהק עשידיי יד .(םיל

 חול .קילאיב .נ .ח רכזל תסנכ .(1901) דוי רעד .(1918 ,19144 ,8
 רושעה תנשל לארשי .םינזאמ .סעיינ עטצעל .בחרמל ,(ג"פרת) ףסאיחא

 .ןיקצומ רפס .ןוסלדיא רפס .(ט"פרת ,השרו) הנס .בירעמ .(ףסאמ)

 ומשמה לע .(ביבא-לת) רבעה .תועווזה רפס .בולוקוס רפס

 .ינויצה דבועה .(ביבא-לת) רמשמה לע .(השראו ,טאלבלעמאז)

 די'צרת ,ה-א) הילע .(הבקסומ) םעה .(םילשורי) ,םויה ןותע .םלועה

 דנאל ןוא קלאפ .(1908 ,ענליו) טאלבסקלאפ .(םילשורי ,ו'צרת--

 ,1911) דניירפ רעד .(1918 ,1917) טאלבגאט רעדארגארטעפ .(1910)

 218 היפרנוילביב

 .רעטעלב עשיטסינויצ .(ז"סרת) ןויצ .(ביבא-לת) הפוצה .(2

 טארלאנאיצאנ רעשידיי רעגילייווטייצ .רעכיבלעמאז עשיטסינויצ

 עיצוטיטסנאק יד .הריפצה .(ט"ערת ,ןועובש) ,הריפצה .(גנולמאז)

 ינויצה סרגנוקה .(ח"וד) רשע-םינשה ינויצה סרגנוקה .ץרעמ 17 ןופ

 -צה סרגנוקה .(ח"וד) דחאו םירשעה ינויצה סרגנוקה .(ח"וד) םירשעה

 .(ח"וד) השולשו םירשעה ינויצה סרגנוקה .(ח"וד) םיינשו םירשעה ינוי

 םירשעה ינויצה סרגנוקה .(ח"וד) העבראו םירשעה ינויצה סרגנוקה

 .(ה"סרת--ג"סרת) חולישה .(ה"שת ,ץבוק) המק .(ח"וד) השמחו

 .(השרו) תוברת .("'רבד" ןותנש) תיט ןיש ות

 360דאא 6826%6א0% ס6ננןמאפז ( 1914)

 ןי5ק636א88 קאמפ (1915, 1916, 1917)

 קבָּבסִּפ6ע (1914, 1915)
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 השראווב ןורחאה תסנכה תיב
 (לושדקישזאנ)





 רבוקטרט הירא

 ןורחאה קרפה
 (1970--1945 ןילופ תודהי)

 אובמ תורעה .א

 םויס םע ןילופ ידוהי לש םרפסמ היה המ קוידב עדי אל שיא

 -ירקה .םויכ ןוכנה םרפסמ המ עדי אל שיאו ,האושה תפוקת

 -ולכואה ידקפמב רקיעב םישמתשמ םהבש םיליגרה םינוירט
 תנומא) יטרפ יפוא תולעב וא תוימשר תוכרעהב םגו ,הייס

 הרקמב םהילע ךומסל ןיא ("וכו םתפש ,םתוימואל ,םידקפנה
 םינוירטירק וליאו ;ןלהל םהילע רבודי דועש םימעט ללגב הז
 ךות .םימייק םניאו טעמכ םינמיהמ רתוי וא תוחפ םירחא

 רשפא ,םתס הכרעהמ רתוי תויהל תרמייתמ הניאש הכרעה

 ,הרורחש םע ןילופ תמדא לע ואצמנש הלאל ףרצנ םאש חינהל

 עיגנ ירה ,תוצעומה תירבמ המ ןמז רובעכ ורזחש םיטילפה תא

 -ארב רמולכ ,םויה וליאו ; שפנ ןוילמ עבר ךרעב לש רפסמל
 תרשעמ רתוי תצק אלא םהמ וראשנ אל םיעבשה תונש תיש

 התיה הליחתכלמש ןילופ ידוהי תייסולכואש רמולכ ; םיפלא
 ,המחלמה ינפל בצמה םע האושהב רשע השולשה קלחה קר

 לש ןמז תפוקת ךשמב הזמ השמחו םירשעה קלחל בוש הדרי
 םיבר אלש לוסיח לש ינתחדק ךילהת והז ,דחא רודמ תוחפ

 .הרבחה תודלותב והומכ

 ,הז רקחמ תרגסמב ונינפב תובצינה תוירקע תולאש יתש

 םלרוג ויה המ (ב ?הז ךילהת םייקתנ עודמ (א :אופיא ןה

 ןמז תפוקתב ןילופ תמדא לע ובשיש הלא לש םהייח יכרדו
 רבודי אל .(תולאשה יתש ןיב בר רשק ןבומכ םייק) ? וז

 תורחא תוצראב ןילופ יאצוי לש לודגה רוביצה לע ןאכ אופיא
 םרפסמש ,(הניטנגראבו תירבה תוצראב ,לארשיב רקיעב)

 רקיעב) "םתוינלופ" תרכהש הלאל קר בל םשוי םא וליפא

 -ולכואה םע ,ןוכנ רתוי וא םימדוקה םהיתומוקמ םע םירשק

 םויה דע תעבוקו םתא הראשנ (םהיתומוקמב תידוהיה הייס

 -ופב םיבשויה לע המכ יפ הליחתכלמ הלע ,םהייחב טעמ אל

 ,לארשיל היילע ךות רקיעב םעפה ,ופרטצנ םהילאו ,אפוג ןיל

 : הנודינה הפוקתב הזמ הלעמל ףאו םיפלא תורשע בוש

 םלוא ,ומצעשכל ןינעמו בושח ,דחוימ קרפ םה םהיגשיהו םלרוג

 אפוג ןילופ תמדא לע םיבשויה קר .וב ןודל םוקמה ןאכ אל
 םיוקב ןכוה אוה ףאש ,הז רמאמל אשונכ אופיא ושמשי

 םיפסונ םירקחמ המכו המכל םוקמ וריאשהב ,דבלב םיירקיע
 .וב רדגתהל

 הילעש הפוקתה תקולחל סחיב תורעה יתש ףיסונ דועו

 .רקחמה תנכהב ונתושרל ודמעש תורוקמל סחיבו ןאכ רבודמ
 םג ,דחא רודמ תוחפ לש הפוקתב רומאכ רבודמה םא ףא
 תוחפל הב לידבהל שי .הדיחא הפוקת תויהלמ הקוחר איה

 :ןהיניב הרועפ םוהת תופוכתש ,הנשמ תופוקת עברא ןיב

 ךרעב דעו היינשה םלועה תמחלמ םויסמ הכשמנש הנושארה

 םימקומ וליאכ היה המדנ זאש ,1948 תנש לש היינשה תיצחמב
 -רתהו םייתרבחה םייחה רקיעב ,ידוהיה רוביצה ייח שדחמ
 הנידמ תרגסמב םגמא םעפה ,המחלמה יגפל ויהש יפכ ,םייתוב

 ,היבשות לכל תווש תויוכז חיטבהל הרמאש ,ידמל תילרביל
 םינשב לארשי תאנש לש הראמה לע רבגתהל הרמא דחוימבו

 ,1956 תנש תיצחמ דעו אוהה ןמזה ןמ היינשה ;תומדוקה
 ,ץראב םייחה לכ לע תיטסינומוק תוטלתשה לש הפוקתה איהש

 -ומה תירבב יטסינילאטסה רטשמל המודב ,השק רטשמ לשו

 ןילאטס לש ותומ דע עודיכ ךשמנ אוה םש) םהה םימיב תוצע
 דע תמייוסמ היצנילרביל לש הפוקת תישילשה ; (1953 תנשב

 המצמטצנ םנמאש ,1967 תישאר וא 1966 תנש ףוס ךרעב

 רוביצה ייחב תאז לכב עוגפל ילבמ ,םימיה ךשמהב דאמ
 ךרעב רתויב השקהו הנורחאה וליאו ;ויתויוכזבו ידוהיה
 תוינידמ לש הפוקת איהש ,םויה דע 1967 תנש תיצחממ

 לש תודמע לכמ םידוהיה ילגר תקיחד לשו ,השק תימשיטנא

 דיגהל ןוכנ רתוי ילוא) החירב לש הפוקת ןמזב ובו ,תועמשמ
 יפ לדג הזמ האצותכש ,ץראה ןמ םידוהיה לש (שוריג לש

 םינשב רבכ ועדונ וינמיס המכו המכש ,לוסיחה ךילהת המכ

 םיפלא המכל בל םשוי אל םא ,םייתסנו טעמכו ,תומדוקה

 תכלל םיבשוח יאדוב םבור םהמ ףאו ,וראשנ דועש םיבולע
 וא םיעבשומ םיטסינומוק ץמוקל טרפ ,םיחרובה תובקעב

 רדתסהל הוקת םהל ןיא תורחא תובס וא םליג ללגבש םישנא
 .ץראל ץוחב

 ףיסונ דועו ;םיאבה םיקרפב רואתה ןתניי וז הקולח יפל

 ,תומדוקה תופוקתל דוגינב .תורוקמל סחיב הרעה רומאכ
 ונתושרל ודמע זאש המחלמו המחלמ ןיבש הפוקתה דחוימבו

 םעטמ וא םיימשר תורוקמב רבודמה םא ןיב ,םיבושח תורוקמ

 הפוקתל סחיב הז גוסמ רמוח דאמ םצמטצנ ,ידוהיה רוביצה

 -תשהל ונילע המוש ,םייק תאז לכב אוהש המכ דעו ,הנודינה

 -דוקה םינשבש הייסולכואה ידקפמ .הבר תוריהז ךות וב שמ
 (1931-ו 1921 תונשמ םידקפמה לע רקיעב רבודמה) תומ

 םג אלא ,תיפארגומיד הניחבמ קר אל דבכנ רוקמ ושמיש
 ינפב הצובקכ זא ועיפוה םידוהיה יכ ,תיתרבחו תילכלכ
 ,םנושלו םתוימואלל סחיב םג בורלו ,םתנומאל סחיב המצע
 ןכש ,הנודינה הפוקתב וניכרצל שמתשהל ןיאו טעמכ --
 ימואלה ןוירטרקה לש וכרעו ,םידקפמב םלענ יתדה ןוירטירקה
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 דרי ,:ללכב וב םישמתשמש המכ דע ,ינושלה רתוי דועו

 םהמ ,ןילופ ידוהי ברקב תרבוגה תינושלה העימטה םע םיאלפ

 ינפלש בצמל דוגינב תינלופה הפשב םויכ םישמתשמ םבור

 תואצוהב הבר תוריהז ךות אלא שמתשהל םג ןיא .המחלמה

 םא ,תיביטקיבוא השיג הרסח בורל ןהבש ,תורחא תוימשר

 יניע ינפב ריתסהל ויצמאמ ללגב וא רטשמה לש וביט ללגב

 רוביצל סחיב תוינידמהו ,םידוהיה לש יתימאה בצמה םלועה

 םיידוהי תורוקמל סחיב רבדה אוה .ןורחאה ןמזב דוחיב ,הז

 ןידע םייק היה זאש הנושארה הפוקת-תתל טרפ .אפוג ןילופב

 ראשב ירה ,יוטב לש שפוחו יחרזאה שפוחה תרכינ הדימב

 םייולת םיפוג םעטמ םסרפתנ בורל ,םסרפתנש המ תופוקתה

 השיג לע .םתארשהב וא תיטסינומוקה הגלפמה ןמ ירמגל

 רבדל ןיאו טעמכ המלש רתוי וא תוחפ הנומת וא תיביטקיבוא

 הרקש יפכ ,ירמגל תסרתסמ הנומתהש שיו ,הלא םיאנתב

 אופיא שי .םויה השענכ וא ,היינשה הפוקת-תתב רקיעב

 ףיסוהל שיו ,הבר תוריהזב רומאכ הלא תורוקמב שמתשהל

 ,תומדוקה םינשב הרקש יפכמ הלודג רתוי הברה הדימב םהילע

 ןילופב ורקבש םישנא ידי לע םא ,ץראל ץוחב םסרפתנש המ

 -יטקיבוא השיג תופוכת הרסח ןאכ ףאו ,ץראה תא ואציש וא

 -יטנא ןווכ ,םדוקל דוגינב םעפה ,ילילשה ןווכה טלובו ,תיב

 ךרע ילעב םהו הכ דע ונכוהש םירקחמ ךכיפל .יטסינומוק

 םידיה תועבצא לע םתונמל רשפאו טעמכ ,יביטקיבוא-יעדמ

 לשו בירניו בד לש םהירקחמ םה הז גוסמ תובושח תומגוד)

 לכב ךכב בשחתהל שיו (ןלהל םיטטוצמה ןמטכש ףסוי
 .הז םוחתב ףסונ רקחמ

 יחרזואה שפוחהו םוקישה רורחשה םע .ב

 ןהילעש םיגשב ידוהיה רוביצה ייחב םיטלובה םינמיסה ינש

 ןברחה ירחא שדחמ םייחה תמקה דחא דצמ םה ,ןאכ רבודמ

 םייקתנ םהבש םיאנתה ינשה דצה ןמו ,יצאנה שוביכה ימיב

 םידוהיה ופרוצ 1946 תנש ראורבפב ךרענש ןיסולכואה דקפמב 1

 ךרענש דקפמב וליאו ,תחא הצובקל םירחא םיימואל םיטועימ םע

 םתד ,םתוימואלל םידקפנה ולאשנ אל 1950 תנש רבמצדב

 ידוהי לש הקיטסיטטסה" בופיסוא .י לש ותאצרה יפל) םתפשו
 םילשוריב תודהיה יעדמל ישילשה ימלועה סרגנוקב "ןילופ
 ,תואצרה ץבוק ,"ונרודב לארשי םע" רפסב המסרפתנש ,א"כשת

 םידקפמל סחיב םג ןוכנ הז רבד .(13-8 .מע ,ד"כשת םילשורי

 תא עובקל יעדמ ךרע ילעב תונויסנ ושענ םאו ,תואבה םינשב

 ,םירחא תורוקמב שמתשהל םהילע לטוה ,ןילופ ידוהי לש םרפסמ

 לש וא םינפ ינינעל הלשממה ידרשמ לש תונובשחו םיניד ןוגכ

 -שק לע .ידמל יטמלבורפ םכרעש תינלופה (הרטשמה) היצילימה

 שדוקמה ורקחמב יקצליבק ינלופה רפוסה דחוימב בכעתמ הלא םיי
 \ח0ז2ע 16110081, 1ם52080]16) [ילופב םיימואלה םיטועימל

 ךצגעס00006 ט 201506 1/060096]. 110072 1 00250

 ריסתג \/11, זצת. 4, /31528ש8, 128201716701א-6₪0(61711021 12

 ,םידוהיה רפסמ לע תועידי הברה הז רמאמב שי .(סמ. 3

 ,(םהלש רפסה-"יתב לע םג ראשה ןיב) םהיתודסומ לעו םנוגרא לע

 הרהזא ןכאו םכרעב םיזגהל אלש ריהזמ ומצע רבחמה םלוא

 םיטנאירטפרה רפסמ תאש המגודכ ןייוצי .ידמל תקדצומ וז

 םישמחכ ךירעמ אוה םיעבראה תונשב תוצעומה תירבמ םידוהיה

 וליפא וא שלש יפ היה ןוכנה רפסמה רשא דועב ,דבלב ףלא

 גוסל םיידוהיה רפסהדיתב תא סינכמ אוה ןכ ומכ :הזמ עברא יפ

 תונשב ןכוה ולש רקחמה םא ףא ,הרז הארוה תפשב רפס-יתב לש

 טרפ ,תינלופה הארוהה תפשל ורבע םלוכ רבכ זאש ,םיששה

 ,ןהה םינשב םידוהיה רפסמל סחיב םנמא .שידיי תפש דומילל

 .ןלהל ךכ לע רבודי דועו תמאל רתוי הברה תברקתמ ותכרעה

 200 רפוקטרט הירא

 .ידמל רורב יחרזא שפוח יאנתכ םנמסל רשפאשו ,הז ךילהת

 םג םינמיסה ינשל סחיב הטעמ אל תוגייתסה םנמא השורד
 המכ ןהה םינשב ושענש ןוכנ .ןושארל סחיב רקיעבו ,דחי
 ,תידוהיה הייסולכואה ייח תא שדחמ םיקהל תונויסנ המכו

 הרזע ךות) אפוג ידוהיה רוביצה םיפתוש ויה הלא תונויסנבשו
 -ירמא ידוהי רקיעב ,ץראל ץוח ידוהי םעטמ ול השגוהש הבר

 -נתב המייקתנ וז הלועפ םלוא ; םיינלופה תונוטלשה םגו (הק

 וכבתסנ דועו ,הליחתכלמ הבר החלצה הל ואבנ אלש םיא
 .הבוטל תונתשהל םוקמב םימיה ךשמהב

 לע ואצמנש םידוהיה רפסמ .היפרגומידה תשרפב ליחתנ

 תורשע וליא לע הלע אל ,ץראה רורחש םע ןילופ תמדא

 הדובעה תונחמ יבשות ןיבמ רקיעב וסייגתנ םה .םיפלא
 ךותמו ,םתגיסנ ינפל םלסחל וקיפסה אל םינמרגהש הדמשההו

 -ודגה םירעב רקיעב ,שוביכה ימיב אבחתהל וחילצהש הלא
 וברקתנ דחי םג הלא םיגוס ינש תילמיסכמ הכרעה יפל .תול

 -סמו) םישנאה תא ןובשחב תחקל ילבמ םנמא ,ףלא םישמחל

 ,(םיפלא המכו המכב ךרענ אוה ;ןטק היה אל הארנכ םרפ

 שוריגמ םמצע ליצהל ידכב ,םינלופכ םמצע ושע האושה ימיבש

 -חלמה ירחא םג וז "םתוינלופ" לע ורמש םיבר םהמו ,תוממו

 םיקומינ ללגב וא ,םתא ראשנ דועש דחפ ךותמ םא ,המ
 םיבשה הרהמ דע ופרטצנ וז תידוהי הייסולכואל .?םירחא

 ומתחנש היצאירטפרה יזוח יפל תוצעומה תירבמ םצראל

 איהש יפכ ימואל רורחשל דעוה וא) ןילופ תלשממ ןיב הליחת

 ,הנבלה היסור לש תויתצעומה תויליהקה ןיבל (זא הארקנ

 םע המ ןמז רובעכו ,1944 תנש רבמטפסב הניארקואו אטיל

 יפל .1945 תנש ילויב וזכש רותב תוצעומה תירב תלשממ

 תינלופ תוחרזא ילעב םידוהי םגו םינלופ ושרוה הלא םיזוח

 -פרל ומשרנש םידוהיה רפסמ .םצראל בושל המחלמה ינפל

 דע ,דאמ רכיג היה ,ןילופל ועיגהו הלא תונמא יפל היצאירט

 לע עברא יפ טעמכ אופיא הלע אוה ;ףלא םינומשו האמ ידכ

 -כואה רבד לש ופוסבש דע ,"תירוקמה" תידוהיה הייסולכואה

 .ןוילמ עברל הברקתנ ןילופ תמדא לע הלוכ תידוהיה היסול

 ,דבלב רבעמ תפוקת לש ןינע אלא ויה אל הלא םידממ םנמא

 תא ואצי אלא ,ןילופב וראשנ אל םבור םיטנאירטפרה ןכש

 -חמל בורל ,ברעמל םכרדב ,המ ןמז רובעכ וא דימ םא ץראה
 םדיב הלעיש הוקת ךות הירטסואו הינמרגב םירוקעה תונ

 ול היה ןויצ תבהא רמולכ ,הז קומינ .י"אל וז ךרדב עיגהל

 די לע רתויב בר ךרע (תואבה םינשב םג הבר הדימבו) זא

 המדא לע ראשהל םידוהיה לש םנוצר-יא איוהו ינשה קומינה
 ,ןלהל רבסויש יפכ ,הרהמ דע ףסוותנ דועו ;ידוהי םד היוור

 ןאכמ .תינלופה הייסולכואה לש תוימשיטנאה רמולכ ,ישילשה

 רמולכ) "תיקוח-יתלבה" העונתב ןילופ ידוהי לש םוצעה םקלח

 לוענל ורמאש םיירוטדנמה תונוטלשה םעטמ תודוקפה ףא לע
 ,"החירבה'" וא י"אל (תפסונ תידוהי היילע ינפב ץראה ירעש

 לכ ךשמב המייקתנ וז העונת .*םהה םימיב הל וארקש יפכ

 -ימת הגאדב םייורש ויהש ,הלא םישנא לש הידגרטה לע האר 2
 םירקמב םהל היה השק תאז לכבו ,ידוהיה םאצומ הלגתי ןפ תיד

 גראב" :לבבורז לש ורפס ,תישפנה םתקוצמ לע רבגתהל םיבר

 :השולש קרפ ,1946 סערייא סאנעוב ,"ןילופ ןעלטיפאק ,ןברוח
 .34--27 'מע ,ןליופ ןיא דיי א ןייז ןצ רעווש

 תמייק ,הב ןילופ ידוהי לש םמוקמ לעו ללכב החירבה לע 3

 צ6תט6ג 2806: יוגב( :רפסב ןתינ בוט םוכיס ;הבר תורפס

 .גת6 15650116 : 271028, 1צ6ש צא 0



201 

 םיעבראה תונש ףוסב וראשנש דע ,ןאכ רבודמ ןהילעש םינשה

 תוכרעה םג ועדונו םידוהי ףלא םינומש דע םיעבשמ רתוי אל

 .+ תועונצ רתוי
 תומוקמה יפל וז הייסולכוא תקולחב םג ולח דוסי תורומת

 ,המחלמה ינפלש םינשב םינינעה בצמל דוגינב .הבשי םהבש

 ץראה חטש לע תרזופמ התיה תידוהיה הייסולכואה זאש

 תדימבו תונטק תורייע תואמב םג אלא ,םירעב קר אל ,הלוכ

 םימייוסמ םיקלחב הבור ושכע הזכרתנ איה ,םירפכב םג המ

 ידימ ןילופ תושרל ורבעש תוזוחמב רקיעב ,דבלב ץראה לש

 ,הנותחתה היזלש זוחמב הנושארו שארב בוש ןאכו ,הינמרג

 לש תוינידמה .הליחתכלמ םיטנאירטפרה םרז הנפוה םשלש

 זוחמל םידוהיה םיטנאירטפרה םרז תא הנווכב ןילופ תונוטלש

 האצות הארנכ התיה ,םימדוקה םינמרגה ויבשותמ ןקורתנש ,הז

 תא םירחא תומוקמב םידוהיה תובשיתה ריבגת ןפ ,דחפ לש

 םמצע םידוהיה ;תינלופה הייסולכואה ברקב תוימשיטנאה

 תורשפאה ךכב םתוארב וז העונתב תובר תווקת םנמא ולת

 חרודהמ ןיאכ ,ןילופב ףופצ ידוהי בושי םיקהל םהל תנתינה

 לע ףסונ .<ןילופ תמדא לע םעפה ,ןשזדיבוריב לש השדח

 שפנ יפלא המכ ןב דחא לכ ,םיידוהי םיבושי ומק הז זוחמ

 .דועו ןיטטש ,בוקרק ,זדול ,השראו ןוגכ ,תולודג םירע המכב

 המו ,תורייעב תידוהיה הייסולכואה לילכ המלעג תאז תמועל

 ושכע ורבע םבור המחלמה ינפל הזכרתנ םהבש תוזוחמהש םג

 תידוהי הייסולכוא םג העדונ אל ;תוצעומה תירב לש התושרל

 רמאנש יפכ ,םג התנתשנ .תוחפשמ תורשע המכל טרפ ,תיאלקח

 תמדוקה הפוקתב םג םנמא .תידוהיה הייסולכואה תעונת ,רבכ

 ,תידוהיה הייסולכואה ייחב ידמל בושח םוקמ הריגהה השפת

 המ םלוא ;% הלוכ הייסולכואב רשאמ בושח רתוי ךורע ןיאל

 הריגהה תמועל ספאכו ןיאכ םייסחי םירפסמב אוה זא הרקש

 לש יפוא המ ןמז ךשמב השבלשו ,ןאכ רבודמ ןהילעש םינשב

 הנתינש וא תשרופמה) םתמכסהב םא ,ץראה ןמ תיגומה החירב

 רבכ .םנוצר דגנ ףא םימעפו ,תונוטלשה לש (הקיתש ךות

 בורק התוא ואצי ,1945 ףוס דע ,ץראה רורחשל הנושארה הנשב

 תעפשהב רקיעב ,ןכ ירחא הנש וליאו ;םידוהי ףלא 25-ל

 השש לפ רפסמה לדג ,אישל זא העיגהש תינלופה תוימשיטנאה

 הכשמנ תואבה םינשב םג ;דבלב וז הנשב ףלא 150 ידכ דע

 המייקתנש תיצראה הדיעוב .תוהובג רתוי תוכרעה םג םנמא ועדונ 4

 רבוד ,ןילופ ידוהי לש יזכרמה דעוה םעטמ 7 תנש ףוסב

 16₪15ב 1.16 ת) ןילופב וליאכ זא ובשיש םידוהי ףלא האמ לע

 קס18ת0, 0115ב 14655870ב גת6 1תם(סתמה(נסת 5670106 ]צ6ש

 לפוא תלעב וז הכרעה םלוא ,(צ/ס1%, 13מו141/ 1948, קס. 2

 .תמאה ןמ ידמל הקוחר הארנכ התיה ,יתנגפה

 אל ןבורש ,ךכב תורושקה תוינכתה לעו הלא תווקת לע האר 5

 םימיב הז בושי ישארמ טיגע בקעי לש ורפס ,המשגהל וכז

 -שרעדינ ןיא בושי רעשידיי ראי ייווצ) "ןבעל יינ א וצ" :םהה

 לארשיל הלע ומצע רבחמה 'מע 2 ,1947 וואלצארוו ,(עיזעל

 .המ ןמז רובעכ

 יתש ןיבש הפוקתב ןילופמ תידוהיה הריגהה לש םוכיסה האר 6

 םיטועימה ינינעל ןוכמה םעטמ םסרפתנש ירפסב תומחלמה

 16 43(1987א0ש6ת,:המחלמה ץרפ ינפל רפסמ תועובש םיימואלה

 ןיתוופזג]ב 276008%8 2 2015%1. 1ת5016 2868ג פקעגש

 :ירפס םג האר .ןצצפזס60₪ש056010ַַשְעס, //8182508 1939, כ

 "ארגימע עשידיי ןוא עיצארגימע עשידיי ,רעוואקאטראט הירא

 43--30 .מע ,ןליופ :1 רפסמ ,3 קרפ ,1939 ענליוו ,קיטילאפדעיצ

 202 ןורחאה קרפה

 תלעב העונת .:המ תדימב ודרי הידממ םא ףא ,העונתה

 אל ףאו ,ןילופ ידוהי תודלותב העדונ אל הלאכ םייסחי םידממ

 .ללכה ןמ םיטעמ םיאצויל טרפ ללכב לארשי תודלותב

 -וקת לש יפוא הליחתכלמ העיבטהש ,וז המוצע העונת חכונ
 הרואכל ,םהה םימיב תידוהיה הייסולכואב השענה לע רבעמ תפ

 אלו .תויתוברתהו תויתרבחה תויעבה לש ןכרע היה בר אל
 הידממ ,ףרה ילב הכשמנ האיציה םא ףא ,לכ תישאר .אוה

 בצמ לע רבדל היה רשפאש דע ,המ ןמז רובעכ ודרי רומאכ

 ולגתנ הלא םימצמוצמ תולובגב ףא תינשהו ; תוביצי לש םייוסמ

 אל בל תמושתל תויוארה תועפות המכו המכ םידוהיה ייחב

 קלח ושכע םג םנמא .ילכלכה םדמעמ הבר הדימב הנתשנ .הנטק

 הקקדזנ הבור הייסולכואה ףא ןכתייו ,הייסולכואה לש לודג

 םינשב הקקדזנש םשכ ,םייקתהל לכותש ידכב ,ץוחה ןמ הרזעל

 םתדיריב ירקיעה םרוגה זאש העש םלוא ;המחלמה ינפלש

 -גנ הלהנתהש היילפהה תוינידמ התיה םידוהיה לש תילכלכה

 תאצותכ רקיעב אב ינועה ושכע הנה ,םייחה ימוחת לכב םד

 הייסולכואה ייחב הנטק אל הדימב שגרוהש שוביכה ימיב ןברחה
 ינפלש העשו ; רתוי ךורע ןיאל הזמ ולבס םידוהיה םא ףא ,הלוכ

 ויתוחוכב ויכרצנל גואדל ידוהיה רוביצה לע לטוה המחלמה

 םעטמ הרזעה ידמל הטלב ךכל ףסונ וישכע הנה ,דבלב אוה

 -ולכואה יקלח ראש ןיבל םידוהיה ןיב ולפה אלש תונוטלשה

 לש יעוצקמה הנבמב םג הברה ותעפשה עיפשה הז רבד .הייס
 םע) הכאלמה השפת ושכע םג םנמא .תידוהיה הייסולכואה
 דאמ ודריש רחסמה ידממ תמועל) שארב םוקמה (היישעתה
 -בועכ םידוהיה לש םקלח דאמ לדג ןמזב וב םלוא ,(הליחתכלמ
 יפכ ,םינושה ויגוס לע יבמופ תורשבו הלודגה היישעתב םיד
 5 : םיעבראה תונש לש היינשה תיצחמהמ האבה הלבטה דיעתש

 ןילופ ידוהי תייסולכוא לש יעוצקמה הנבמה

 1948 תנש ףוסב

 טלחומה רפסמה

 ווחא וב םיקסועה לש עוצקמה

 46 0 היישעת

 11 10 רחסמ

 1 3 הרובחת

 9 9 יבמופ תורש

 5 12 תוברתו ךוניח

 10 0 תילאיצוס הרזעו תואירב

 2 7 תואלקח

 6 203 תועוצקמה ראש

 100 24 לכה ךס

 ,היינשה םלועה תמחלמ ירחא ןילופמ םידוהיה תריגה לע האר ד

 /זו6ב 13850068 16 [וקזגהסתפ 01 20182 :ירמאמ

 16₪5 1ת 14606ת+ 1165. /\תו608ת 0/0116 [7666730:0ב

 .ק01151 165, 681000% 1. ןצ6א צ תא 1964, סמ. .6

 המסרפתנו ןילופ ידוהי לש יזכרמה דעוה םעטמ הנכוה-הלבטה 8

 ;1948 תנש רבמצדב 13 םוימ "ןבעל עיינ סאד" ולש תעדבתכב

 מ67תגז6 ]כ. /סופזעט, :בירניו לש ורקחמ יפל ןאכ תטטוצמ

 עס]גתה. "7םמ6 1608 1ת 116 500166 5816111008 5ץ-8056

 5עז8סוג86 11ת1ץ6ז811ץ 27055, 520250760 לע 1ם6 תות

 .160/18] (?סתותב11166 1953. סם. .5
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 לש תיעוצקמה םתקולח לע םירפסמב הז ןווכ טלוב רתוי דועו

 ןמז ותואב ךרעב ומסרפתנש ,הנותחתה היזלש זוחמב םידוהיה
 ידוהי ןיבמ 25% וקסע הז רוקמ יפל .*דסומ ותוא םעטמו
 -ואוקב הדובעב 25% ,תורכמבו היישעתב הדובעב הז זוחמ
 רחסמב 6% ,הכאלמב 12% ,תודיקפב 21%  ,הריציל םיביטרפ
 .תואלקחב 3%ו

 14 רבוקמרט הירא

 ועיבטה ןה אל ,היהי רשא הלא תורומת לש ןכרע היהיו
 אלא ,םהה םימיב תידוהיה הייסולכואה ייחב ירקיעה ןמתוח
 םוחתב ולחש הלא םג הנטק אל הדימבו ,תויתרבחהו תוינידמה
 רשאו ,הרורחש םע ץראב םקוהש רטשמה .םייתוברתה םייחה
 -פשה הליחתכלמ וָּב הטלב םא ףא ,יטארקומידה ויפא שיגדה
 תא ןקתל ונוצר לע דימ זירכה ,םיטסינומוקה לש הברה םתע
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 (ריעב ידוהי רתונ אל םויכ) ."תסנכה תיב בוחר" :הרומ ,'זנא'צ ריעב ,בוחר תניפב ,תינלופב טלשה

 הלע ידוהיה רוביצה לש םיילכלכה וייחב וז תוחתפתה ךות

 .היישעתהו הכאלמה םוחתב היצרפואוקה לש המוקמ דאמ

 -למו המחלמ ןיב תמדוקה תפוקתב םג ושענ הז גוסמ תונויסנ

 ושכע וליאו ; המ ןמז רובעכ ןולשכב ומיתסנ םלוכ םלוא ,המח

 םגו םייקתהל וחילצה םבורו םיביטרפואוקה רפסמ הברהב לדג
 ץראה תלכלכב םישקה םיאנתה ףא לע םהלשמ ןוגרא םיקהל

 לש יללכה רפסמה .היתוסירהמ המיקהל היה ךירצש הלוכ

 םיתאמ ידכ דע 1948 תנש ףוסב הלע הריציל םיביטרפואוקה
 תוזוחמב םבור ,םידבוע םיפלא תעשת וקיסעהש ,םירשעו

 ,19 ברעמה

 .16018 14116 1ת עס1גת6, \[גְע 1949 :יפל 9

 לכה ךס .16ש15ת 14116 ןת 0136, א1גְע 1949 :יפל םירפסמה 0

 יצאנה שוביכה ימיב ידוהיה רוביצל השענש עזעזמה לוועה
 -דפקב רמשל םגו ,םידוהיה לש םהייח םוקישב וקלח תושעלו
 זורכה .םימוחתה לכב תוושה םהיתויוכז לש ןורקעה לע תונ

 ילויב ימואלה ינלופה דעווה םעטמ םסרפתנ וז חורב ןושארה
 רתוי הרוצב רבעוה ונכתו ,ץראה רורחש ינפל דוע 1944 תנש
 -ראה תינלופה הלשממה תרהצהב ולוכ רוביצה תעידיל הבחר

 'ייזבעל עיינ סאד"ב םסרפתנ 194ז תנשב םיביטרפואוקה בצממ

 םיישקב ולקתנ םה םנמא זאש ,1947 תנש לירפאב 15 םוימ

 האר) קיפסמ רזוח ןוה רסוחו ימלג רמוח רסוח ללגב םיבר

 14600 286 4868 8ם6 116, [צסש :רפסב הלא םיישק רואת

 בצמה (צסזא 1947, %/07%607' 0200261801768, שק. 37--42)

 .המ ןמז רובעכ דאמ רפתשנ
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 היינש הרהצה האב המ ןמז רובעכ .יי 1945 תנש ראונאיב תיע
 -ועה לכב ידוהיה רוביצה יפלכ םעפה תינפומ התיהש הז גוסמ
 ידוהיה סרגנוקהו תימלועה תינויצה תורדתסהה תועצמאב םל
 לש הינשה תיצחמב ןודנולב םהיסוניכ םהינש ומייקש ימלועה

 רסמנ בתכמה) הלא םיסוניכל רבעוהש בתכמב .1945 תנש

 לש םנוצר שגדוה (םיסוניכה ינשל ןילופ ידוהי תחלשמל

 -שב תויחל ידוהיל ורשפאיש םיאנת רוציל ןילופב תונוטלשה

 םכרדב םילושכמ לכ םישל אל ןמזב ובו ,ןילופ תמדא לע םול

 -הנתה הז ןווכב םנמאו .י? ץראה תא תאצל םירמואה הלא לש

 -- בורל וליפא ילואו -- תופוכת ,הלשממה לש תוינידמה הל

 םרטש תינלופה הייסולכואב תובחר תובכש לש םנוצר דגנ

 ושמיש הל ירקיעה דוסיכ) תמדוקה תוימשיטנאה ןמ וררחתשנ
 תורשב םידוהיה לש וליאכ זרפומה םרפסמ רבדב תונעטה םעפה

 םירקמ םג ורסח אלו (אבצה ללוכ ,םינושה ויגוס לע יבמופ

 אישל ועיגהש ,תידוהיה הייסולכואה דגנ תומילא ישעמ לש

 41 וחצרנ ןהבש ,1946 תנש ילויב הצליק ריעב תוערפב

 ועתרנ אל תונוטלשה תאז לכב .י5 תסומה ןומהה י''ע םידוהי
 .הבוגת אלל םלבקל םינכומ ויה אלו הז גוסמ םישעמ ינפב

 תלומעתל םיארחאה לכו ,תוימשיטנאה דגנ זרכוה השק קבאמ
 סכ ינפב ואבוה םדגנ תומילא ישעמל וא םידוהיה דגנ האנש

 ןיד קספ לטוה ךכ) ןידה תרמוח לכב בורל ושנענו טפשמה
 ; (לעופל אצוה םגו הצליקב םיערופה ישאר דגנ תוומ לש
 ,ץראב הריואה רוהיטל הבר המורת המרת וז הצימא הדמעו
 .המ ןמז ךשמב תוחפל

 לש םיימינפה םהייחב השענב וברעתה אל םג תונוטלשה

 גואדלו םנוצרכ ןגראתהל תורשפאה םהל םריאשהב םידוהיה

 אל הרזע םהל ושיגה ףאו ,םייתוברתהו םייתרבחה םהיכרצל
 תלעב תיתד הליהק לש ןורקעה .דחי םג םימוחתה ינשב הטעמ
 םינשב ןילופ ידוהי לש םנוגריאב דוסיכ שמישש יבמופ דמעמ
 תורשפאה הנתינ םא ףא ,שדחמ לבקתנ אל םנמא תומדוקה
 -יהק םיקהל ,םייתדה םהיכרצ קופיס ןעמל ךכל וקקדזנש הלאל

 רפסמ .םהידלי לש יתדה םכוניחל םג גואדלו םהלשמ תול
 שמחו םינומש ידכ דע עיגה 1947 תנש ףוסב הלאכ תוליהק
 (םהה םימיב םיעבשל בורק) תסנכ-יתב תקזחהל רקיעב וגאדש
 םישולש הרות-דומלת תודסומ םירשע) יתד ךוניח תודסומו

 יללכה םכוניח ולביקש םידלי רובע םילשמ יתד ךוניחל תודסומ

 םוימ 17 ןוילג ,"ןבעל עיינ סאד" ןותעב המסרפתנ וז הרהצה 1

 .1945 תנש רבמטפסב 8

 רבודמ הילעש "ןבעל עיינ סאד" תרבוחב המסרפתנ וז הרהצה םג 2

 .תמדוקה הרעהב

 תידוהיה תוירוביצב בר דה ואצמ 1946 תנשב הצליקב תוערפה 3

 לש ורפסב ןתינה רואתה רקיעב האר .ץראל ץוחבו אפוג ןילופב

 סערייא סאנעוב "גנונפאה ןוא קערש ןשיווצ" :ןאמרעדיינש .ש

 םש רבודמ .119--90 .מע ,ץלעיק ןגעוו תמא רעד :5 קרפ ,7

 אל םג ילואו) ועדי אלש םוקמב תונוטלשה לש די תלזא לע

 תונוטלשה לש תידימה םתוברעתה לעו ,םידוהיה לע ןגהל (וצר

 םהמ העשתש ,טפשמה סכ ינפב םיערופה תאבה ךות םייזכרמה

 תראותמ םהה םימיב ןילופב תימשיטנאה הלומעתה .תוומל ונודינ

 /\ת+150ת6582(11, 6 קרפ ,(8 הרעה וילע האר) בירניו לש ורקחמב

 ,1946--ןילופ :סעקשאש םייח לש ורפס םג האר .סס.: 3
 --162 .מע ,רארעט רעשיטסישאפ :קרפה ,1946 סערייא סאנעוב

 לש זוחא םיעבש תוחפל יאדוב ויה רבחמה לש ותעדל .0

 הנתינ ול ,יצאנו יקדנא רטשמב םירחוב תינלופה הייסולכואה

 .תישפחה םתעד עיבהל תורשפאה םהל

 200 ןורחאה קרפה

 ףוס דע ; םידימלת 1500 לש יללכ רפסמ םע ,םייבמופ תודסומב

 -שו םיעברא דע הרות דומלת תודסומ רפסמ לדג 1949 תנש

 -לעה ושכע ויה ןהלש תודסומהו תוליהקה אל תאז לכב .י+ (םינ
 רורחש םע דימ םקוהש ןילופ ידוהי לש יזכרמה דעוה םא יכ ,רק

 םיפינס םע תוידוהיה תוגלפמה לכ לש תפתושמ תוגיצנכ ץראה

 תלהנה וידיב לביקו ,ידוהי בושי לש תומוקמה לכב טעמכ ולשמ
 ףרטצנ םימיה ךשמהב ; תד יניינעל טרפ ,ידוהיה רוביצה יגנינע
 שפוח לע הרימש ךות םנמא ,תויתדה תוליהקה דוגיא םג וילא

 ןיבמו תוינויצה תוגלפמה ויה הז דעוב ירקיעה םרוגה .ותוליעפ

 ןייטשרמוז ריד הליחת) דעוה שאר בשוי םג רחבנ ןהיתורוש

 תעפשה םג םש הטלב הליחתכלמ םנמא ; (ןמרב ר"ד וירחאו

 תוגלפמה לכ .םימיה ךשמהב דאמ הלדג איהו םיטסינומוקה
 םינותע םג ומסרפ ןלוכ טעמכו ,ןחורכ לועפל תוישפוח ויה

 לע רמשל תורשפאה ידוהיה רוביצל הנתינ ןכ ומכ .ןהלשמ
 ץוחמ הרזעה ינוגרא .תורחא תוצראב המואה ינב םע םירשקה

 ייטרוא''ו ("טניו'ג"ה) לנקירמאה עויסה דעו רקיעב ,ץראל

 תירסומ הרזע םגו האלמ הרכה ךות ןילופב םתלועפ דימ ושדיח

 תורדתסהה םע םירשקה ומייקתנ ןכ ומכ ;תונוטלשה םעטמ
 השדחתנ ;ימלועה ידוהיה סרגנוקה םעו תימלועה תינויצה
 דרשמה לש רמולכ ,םירגהמל הרזעה תודסומ לש םתלועפ םג
 הריגהה תרבחו ,י"אל הילעה ינינע לע הנוממכ ילארשידיצראה

 .תורחא תוצראל הריגהה ינינעל הגאדש ("סאיאה") תידוהיה

 לנינע לע ףסונ יזכרמה דעוה לש ותלועפב ירקיעה ףיעסה

 ימי לש ןברחה חכונ דבכנ םוקמ ושפתש ,תילאיצוס הרזע
 -זוחה לש םלרוגל גואדל ךרוצה חכונ המ ןמז רובעכו ,האושה
 םיפתושכ ; ךוניחו תוברת ינינע תאז לכב וויה ,ןילופל םיר

 ןילופ תודהי .םירחא םינוגרא המכו המכ םג ועדונ וז הלועפב

 אלש) םימדוקה תורודה לש תרוסמה וז הניחבמ הכישמה
 הפוקתל דוגינב םלוא ,(האושה ימי לש םנהיגב םג בגא החנזוה
 דצמ םיישק לכב םעפה הלקתנ אל תומחלמה יתש ןיבש

 -יתב םא ףא .םתרזעמ התנהנ תופוכת ,אוה ךופהנו תונוטלשה
 םידימלת ינפב ושכע וחתפנ םיגוסה לכמ םייבמופה רפסה
 המקוה ,הייסולכואה ראש ידלי ןיבל םהיניב היילפה אלל םידוהי

 הפשב לארשי ידלי רובע םייכוניח תודסומ לש הבחר תשר םג
 םידליה לש יתדה םכוניחל וליאו ,תירבעהו תידוהיה הארוהה
 רפס-יתב .הדרחה תודהיה םעטמ ךוניח תודסומ רומאכ וגאד

 ומייקתנ הליחתכלמ םלוא ,םינוש םינוגרא םעטמ ומקוה הלא
 הברהב לדג םרפסמש ,יזכרמה דעוה םעטמ םייכוניח תודסומ םג
 .תונוטלשה םעטמ ירמוח עויסמ ונהנ םבורו ,םימיה ךשמהב

 יזכרמה דעוה םעטמ רפסה"יתב רפסמ הלע 1946 תנש ףוסב

 2734 םהבו 35 ידכ דע (תידוהיה הארוהה תפשב םלוכ טעמכ)
 הארוהה תפשב רפס-יתב 11 ומייקתנ םדי לעו ,םידימלת

 םהילעש הרות-דומלת תודסומו ,םידימלת 905 םע תירבעה
 יטרוא" םעטמ םייעוצקמ רפס-יתב 11 םג ומייקתנ ; ליעל רבוד

 ראשל הבר בל תמושת השדקוה בושו .י* םידימלת 365 םע
 התשענ האושה םוחתב הבושח רקח תלועפ .תוברת ינינע

 16שנפג 14/6 1ת ס1גת6, 1גתטהזתץ 1948  :יפל םירפסמה 4

 .960+6תו.ס6ש 9

 ,ינקירמאה עויסה דעו לש תונובשחו םינידה יפל םירפסמה 5

 ןתינה םוכיסה רקיעב האר .הלא תודסומ לכב טעמכ ךמתש

 זנס(6 תאסטשסט) ס]טתוג 110 ןצת, :הז דסומ םעטמ תע"בתכב

 .17, א1בצ 9, ,7
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 ןילבולב המקוהש תיזכרמה תירוטסיהה הדעוה םעטמ הליחת

 ןוכמה םק הנממ ;זדולל המ ןמז רובעכ הרבעוהו 1944 תנשב

 ףנוסמ יבמופ יפוא לעב דסומכ השראוב ידוהיה ירוטסיהה

 ןורטאיתה םוחתב הלועפה םג .םיעדמל תינלופה הימדקאל

 יתלשממה ןורטאיתה תמקהב הרתכוה תלצופמ הליחת התיהש

 ונגראתנ בושו .הבושח תיתנמא המר לעב השראוב ידוהיה

 ,טרופסלו תונמאל תודוגא ידוהיה בושיה .תומוקמ לכב' טעמכ

 ,יזכרמה דעוה לש ותרזעמ ונהנ םבורש ,םיבולקו תוירפס

 .תידוהיה הייסולכואה לש םילודג םיקלח םביבס זכרל וחילצהו

 108 רכוקמרט הירא

 תיטסיגומוקה תוטלתשהה ג

 השגרוה ובש יטארקומיד רתוי וא תוחפ רטשממ רבעמה

 רטשמל ,תוצעומה תירב לש הברה התעפשה הליחתכלמ םנמא

 ראשב םייקתנש יפכ ,ןילופב םייקתנ ,השקונו רורב יטסינומוק

 המכ הז הרקמב ול ויה םא ףא ,יתצעומה שוגה לש תוצראה
 םיטסינומוקה וריבעה רבד לש ופוסב .ולשמ םידחוימ םינמיס

 וא תוגלפמה ראש לוטיב ךות םהידיל ירמגל םינינעה ןסר תא

 שגרוהש יסחי םג אהיו שפוחה לוטיב ךותו ,הדיצה ןתקיחד

 .תומדוקה םינשב

 בוקרקב תסנכ תיב

 התיהש הירופו הבר תוליעפ םימוחתה לכב אופיא הכשמנ ךכ

 תמדא לע תידוהיה היסולכואה לש הימי שדחל הרואכל הדיתע
 רפסמ םינש רובעכ םלוא .םימצמוצמ םידממב םג אהיו ,ןילופ
 ןמ הברה לטיבו תסרוהה ותעפשה דימ עיפשהש הנפמ אב
 .תומדוקה םינשה לש םיגשיהה

 תוחפ אל םיידוהיה םייחה תרגסמב המייקתנ וז תוחתפתה
 -סינומוקה ןכש ,םייללכה םייתרבחה םייחב רשאמ רתוי וליפאו
 -וכת םתולעב ,שארב םיצפוקה ןיב ויה ןאכ םג םיידוהיה םיט
 תוינידמה לש םינושארה םינמיסה .םינלופה םהירבח לע תופ
 וליחתה םיטסינומוקה רשאכ ,1948 תנשב דוע ולגתנ השדחה



209 

 רוביצה ינינע תלהנהב תוינויצה תוגלפמה ילגר תא קוחדל

 אישל העיגהש תורדרדתהה האב המ ןמז רובעכ וליאו ; ידוהיה

 תוגלפמה לכ ולטבתנ וז רחא וזב .םישימחה תונש תישארב

 תחצנמכ דבלב תיטסינומוקה הגלפמה ףוסבל הראשנש דע

 השמיש תוינויצה תוגלפמה לוטיבל הלתמאכ .םינינעה לע

 לע ויגיהנמ רפסמ וזירכה "דנוב"ב וליאו ;ןהיגיהנמ תיילע

 לש םהילגר תקיחד ךות תיטסינומוקה הגלפמה םע דוחיאה

 וקספנ ןמזב וב ."שדחה סרוק"ל ענכהל םינכומ ויה אלש הלא

 עויסה תודסומ .תורחא תוצראב ידוהיה רוביצה םע םירשקה

 לע ועידוהש םיינלופה תונוטלשה תארוה יפל םתלועפ וקיספה

 הרזעל קקזהל ילבמ ץראב םיכרצנה לכל גואדל םתלכיו םתונוכנ

 ימלועה ידוהיה סרגנוקה םע םירשקה םג וקספנ ;ץוחה ןמ

 "'תיברעמה תיטסילאירפמיאה תוינידמב" ותכימת ללגב הרואכל

 תוגלפמה םעטמ םולש ינינעל דעוה םע הלועפ ףתשל ובוריסו

 האב םימוחתה לכב תמדוקה תוינידמה םוקמב .תויטסינומוקה

 יולגב הילע זרכוה םא ןיב ,הרורב תיטסינומוק תוינידמ ושכע
 .השעמל המייקתנש וא

 יוטיבל םא ףא ,םייחה ימוחת לכב רומאכ שגרוה הז רבד
 .הזמ תוברת ייחבו הזמ םיירוביצה םייחה םוחתב הכז ירקיעה

 דגנו ללכב םידוהיה תריגה דגנ השק קבאמ לע זרכוה דימ
 תוינידמ ןיב ידמל הרזומ הריתס ךות ,טרפב לארשיל םתיילע

 תאיצי וענמ אלש ,םיינלופה תונוטלשה לש םתוינידמ ןיבל וז

 תונוטלשה תזרכה םע .ידמל הרצק רבעמ תפוקתל טרפ םידוהיה

 היילעל םשרהל תוכזה םידוהיל הנתינ היפלש 1949 תנש ףוסב

 לזכרמה דעוה םעטמ הרומחה הרהזאה דימ האב ,לארשיל

 אלש ,םיטסינומוקה ידיל הרבע הלוכ םיתניב ותלהנהש

 הלא יפלכ םימויא ידכ דע ועיגה םירבדהו ,ןילופ תא תאצל

 םה ; תונוישרה תשגהל ושרדנש םהמ תודועת תעינמו ומשרנש

 תינלופה תיטסינומוקה הגלפמה לש התרזע סייגל םג וחילצה

 םיטסינומוקה לש ןויצ תאנש קפס ילב העירכה ןאכ ,וז הלומעתב

 השענל דוגיגב תונוטלשה םיפתוש ויה אל בוש הבש ,םידוהיה

 םהיתורהזא ףא לע םנמאו .יתצעומה שוגה לש תוצראה ראשב
 הכשמנ איה ,היילעה תא םולבל םהיצמאמו םיטסינומוקה לש

 -מה .:*ידמל םיבושח םידממל התכזו הפוקתה לכ ךשמב טעמכ

 םילעהל תנינועמ םנמא התיה תידוהיה תיטסינומוקה תוגיהנ

 תוכרעה ואב ראשה ןיב ןאכמו ,הלא תודבוע םלועה יניע ינפב
 ויהש יפכמ תידוהיה הייסולכואה ידממ לש תוהובג רתוי הברה

 -ירוביצה דוגיאה םעטמ המסרפתנש הלומעת תרבוחב ..תמאב
 תונש תיצחמב ,ןלהל רבודי דוע וילעש ,ןילופ ידוהי לש יתוברת
 לע רבודמ ,:ז תירבעב םג ראשה ןיב ,תונושל המכב םישמחה

 תמדא לע וליאכ םיבשויה ,םידוהי ףלא םינומש דע םיעבש

 תועפותה לכ לע תרבדמ תרבוחה .רתויב םיבוט םיאנתב ןילופ

 תשרה לע ,היישעתה יפנע לכב ותוליעפ לע ,הז רוביצ ייחב
 -ואוקש ירמגל ריכזהל ילבמ) הריציל םיביטרפואוקה לש הבחרה

 לע ,(ידוהיה םייפא דוביאל םהל ךלה םבור הלא םייביטרפ

 לארשיל ןילופמ ולע לארשי תלשממ לש םיימשרה םינותנה יפל 6

 ןאכ רבודמ הילעש הפוקתה ךרעב רמולכ ,1956--1950 םינשב

 תידוהיה הייסולכואה שילש תוחפל רמולכ ,השאו שיא 2

 הובג רתוי דוע היה קלחהש דאמ ןכתייו ,םהה םימיב ןילופב

 .(7 הרעהב רבודמ וילעש ירקחמ יפל םירפסמה)

 דיצה דוגיאה י"ע האצוה .תיממעה ןילופב תידוהיה הייסולכואה 7
 .29 .מע ,(11955) השראו ,ןילופ ידוהי לש יתוברת"ירוב

 200 ןורחאה קרפה

 וליאו ; דועו םייתוברתהו םייתרבחה םייחה םוחתב הבר תוליעפ
 ףא םש אצמל ןיא לארשיל היילעה לעו םידוהיה תריגח לע

 המסרפתנש תרחא תיתלומעת תרבוח תכל הקיחרה דועו .הלימ

 -ןגה תא תראתמה ,:> הז דוגיא םעטמ בוש ,ןמז ותואב ךרעב

 היהש בצמל דוגינב ,טרפב םידוהיה ייחבו הלוכ ןילופב ןדע
 ,ברעמה תוצראב םייקה בצמל דוגינבו המחלמה ינפל םייק

 הלטבא עודיכ תררוש םשש ,לארשיב בצמל דוגינב דוחיבו

 .םישולשה תונשב חיורהש הממ תיצחמ קר םש חיורמ לעופהו

 ,לארשיל היילעה ינפב יתבר הרהזא םושמ הלא םירבדב שי
 .וז העונת לש םיישממה םידממה לע הלמ דיגהל ילבמ בוש

 היילעה דגנ דחוימבו ללכב ןילופמ הריגהה דגנ וז הלומעת
 לע תונעטה םג וקספ אל ;ןהה םינשה לכ ךשמב הקספ אל
 ,םיפלא וליפא וא תואמ לעו לארשיב םילועה לש רמה םלרוג

 רוזחל םהל רשפאל ושקבו תוינלופה תוילוסנוקל לוכיבכ ונפש
 .:?תינלופה םתדלומל

 תעונת לש ילרוגה םוחתב "השדחה תוינידמה"' ינינע ןאכ דע

 תוינידמ התכז םיילכלכה םייחה םוחתב .תידוהיה הייסולכואה

 לש דחוימ ןוגרא לכ לטבל םיצמאמב ירקיעה היוטיבל וז

 היה אל הזכ ןוגרא םשש ,תיעוצקמה העונתב קר אל ,םידוהיה
 -והיה םייפא .היצרפואוקה םוחתב רקיעבו אלא ,הליחתכלמ םייק

 םירבח תלבק םע רתויו רתוי שלחנ םיביטרפואוקה לש יד

 םהילע לטוהו דחוימה ןוגראה םג לטבתנ ףוסבלו ,םידוהיזאל

 ךורע ןיאל םלוא .תינלופה תיביטרפואוקה העונתה םע גזמתהל
 הנתשנ .תוברתו הרבח ייח םוחתב "היצזינגרואיר"ה הטלב רתוי

 תודסומ יגיצנ ףוריצ ךות יזכרמה ידוהיה דעוה בכרה הליחת
 -ידיל רבע אליממ בורהש דע םיטסינומוק דימת טעמכ ,םינוש

 םגו .ןלוכ טעמכ ולטבתנ הומאכ תורחא תוגלפמש םג המו םה

 לוטיב לע זרכוה המ ןמז רובעכו ,םנוצר קפיס אל הז רבד
 לש יתוברת ירוביצ ןוגרא" םקוה ומוקמב וליאו יזכרמה דעוה

 טילבהל ידכב תילאודיבידניא תורבחב ססובמ ,"ןילופ ידוהי
 -ומוקה הגלפמל טרפ םיינידמ םיפוגב ךרוצ ןיאש ךכ ידי לע

 תינידמ תוליעפל הקוקז הניא םג ןילופ תודהישו ,תיטסינ
 .55 תוברתה םוחתב קר הל שי הלשמ םידחוימ םיכרצ יכ תימצע

 תנשב תידוהי תוברתל הרבחכ תירוקמה ותרוצב םקוה הז דוגיא
 -ינס 53 רבכ ול ויה 1949 תנשב ; הריהמ תוחתפתהל הכזו 7

 המיקתנ זאש ,איהה הנשה ףוס דע ; םירבח 7200 םע ולשמ םיפ
 .ףלא 15 ידכ דע םירבחה רפסמ לדג הנושארה תיצראה ותדיעו

 ,תיטסינומוק הדיעו הלוכ רבכ התיה השעמלש ,וז הדיעוב

 לעו ,תונויצה דגנו תידוהי "תונמואל" דגנ קבאמ לע זרכוה

 תלהנתמה וז רמולכ ,דבלב "תיביסרגורפ" תוברתב הרכה
 ףקותב האצי םג הדיעוה ; תיטסינומוקה הגלפמה לש החורב

 םירשק דגנ רקיעב רמולכ ,"לארשי-ללכ" לש תוינידמ לכ דגנ

 תדלומ"ב בלתשהל שי הז םוקמבש ,תוצראה ראשב םידוהיה םע

 ןופ ןעייר יד ןיא גנורעקלעפאב עשידיי יד ,רעגניפדלאג .ע 8

 61 .מע ,1952 עשראוו ,"ךוב שידיי" גאלראפ .טנארפ ןלאנאיצאנ

 :ןילופל לארשימ הדיריל ומשרנ וליאכש הלא םיפלא לע האר 99

 .16015ב 1416 1ת 201820, 020000 0

 םש ילעב םינפ לכ לעו הז גוסמ םינוגראש ריעהל םנמא יאדכ 0

 ןמזב ןילופב םירחא םיימואל םיטועימ ברקב םג ומקוה המוד

 הרעהב רבודמ וילעש ,יקצליבק לש ורקחמ ךכ לע האר .אוהה
 .27016 ]017ג1ת6, קס. 92--95 :קרפה ,1
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 עיפוהלמ קספ ךכל םאתהב .?: דבלב "תינלופה תיטסילאיצוסה

 "'עמיטשסקלאפ" יטסינומוקה ןותעהו יזכרמה דעוה לש ונואטב
 יבתכ המכ לע ףסונ ,ןילופ ידוהי לש ידיחיה םנותעל ךפהנ

 יפוא רתויו רתוי ושבל םה ףאש םייעדמו םייתורפס ,םירחא תע
 םינותנ יפל חילצה דוגיאה .רורב רתוי וא תוחפ יטסינומוק

 : תידוהיה הייסולכואב םירבחה לש בר רפסמ שכרל --ולשמ

 ינב םע דחיש םישימחה תונש תישארב ףלא רשע םינשכ
 דוגיאה ישאר םלוא ; וז הייסולכואב בורה וויה םה םהיתוחפשמ

 השעמל ףתוש םירבחה ןיבמ ןטק קלח קר יכ ךכב ודוה םמצע
 המ ,דבלב תיביספ תורבחב קפתסה בורה וליאו ,ויתולועפב

 .םהה םימיב תידוהיה הייסולכואה לש החור םלוה היה יאדובש

 תגידמ דגנו תונויצה דגנ הלומעתל שדקוה ותלועפב בר םוקמ
 ישאר לשו ןילופ תלשממ לש התוינידמל דוגינב בוש ,לארשי
 רטשמה לש םישקה םימיב וליפאש ,תינלופה היסולכואה

 -ראבו אפוג תוצעומה תירבב הואר יטפשמ לשו יטסינילאטסה
 ,םהיתובקעב תכלל אלש ורהזנ יתצעומה שוגה לש תורחא תוצ

 תנידמ יפלכ דהוא וליפא םימעפ ,יביטקיבוא סחי וליגו

 ,?? לארשי

 דימ עיפשה וב ךורכה לכ לע השקונה יטסינומוקה ןווכה
 -סומה תלועפבו דוגיאה לש תיתוברתה ותוליעפב םג ותעפשה

 לרוטסיהה ןוכמה אופיא הנושארו שארב ,וב םייולתה תוד

 ודוסימ רפסה-יתב תשר .יתלשממה ידוהיה ןורטאיתהו ידוהיה

 ןילופב זא ומיקתנש 32 ןיבמ תודסומ 22) יזכרמה דעוה לש
 הנידמה תושרל הרבע ?9 (םידימלת 3600 לש יללכ רפסמ םע

 םידומילה תינכת לע הרימש ךות םנמא ,1948 תנש ףוסב דוע
 תפשכ תינלופה הפשה לש המוקמ רתויו רתוי לדג הבש ,הלשמ

 לבגוהש דע שידיי לש המוקמ רתויו רתוי םצמטצנו ,הארוהה

 ; דבלב תידוהיה הירוטסיהה דומללו וז הפש דומילל ףוסבל

 -יתב אופיא רקיעב ,וז תשרל ץוחמ םייכוניח תודסומ וליאו
 תאצותכ הז רחא הזב ולסחתנ תירבעה הארוהה תפשב רפסה
 ותוליעפ םנמא הראשנ .תונוש םיכרדב םדגנ לעפוהש ץחל

 -והב רקיעב ,תוברת ייח לש םירחא םימוחתב דוגיאה לש הרעה

 -סלו תונמאל תודוגאו םיידוהי םיבולק תמקהבו םירפס תאצ
 -ומוק יפוא השבל הבור וז תוליעפ ףאו ; םיבר תומוקמב טרופ
 -מה לש ותלועפב םג טלב הז יפוא .רורב רתוי וא תוחפ יטסינ
 טילבהל ידכב ,תורוקמה ףויז ידכ דע ידוהיה ירוטסיהה ןוכ

 ,ררוצה דגנ ירמב דוחיבו האושה ימיב תיטסינומוקה תוליעפה
 ידוהיה יתלשממה ןורטאיתה םג .רקיעה וליאכ וב התיה איהש
 םא ףא ,תיטסינומוק הלומעת לש הרפושל רתויו רתוי ךפהנ
 .תיתנמאה ותמר לע רמשל הסינ

 תרבוג תונונתה לש םינשל ןהה םינשה אופיא וכפהנ ךכ
 לש יללכה ךילהתה םע קר הקספנש תירסומו תיתרבח הניחבמ

 .תינלופה תוינידמב תוערואמה

 ןופ טכיראב :דחוימ רפסב םסרפתנ וז הדיעו לע ןובשחו ןידה 1

 ןיא טפאשלעזעג-רוטלוק רעשידיי רעד ןופ ראפנעמאזוצדנאל

 .מע ,(ךיראת אלל) עשראוו ,14--16.10 ,1949 וואלצארוו ,ןליופ
4. 

 תנידמ תמקה םע דימ ,1948 תנש תיצחמבש המגודכ טטצל יאדכ 2

 ותכרב הל ריבעהל םינלופה םירפוסה דוגיא טילחה ,לארשי

 :יפל) תויברעה תונידמה לש תואבצה תשילפ דגנ תוחמלו

 .(16018ב 1166 גם 01גת06, 10117 9

 .16ש18ב 1.166 זמ קס1גם0, 0206006: 1948 :יפל 3

 17 רבוקמרט הירא

 היצזילרבילה ד

 תרושב הנושארה אל ףאו הדיחיה הנידמה התיה אל ןילופ

 תוספורטיפאה לש השקה לועה ןמ ררחשתהל ורמאש תוצראה
 ולגתנ אפוג איהה הנידמבש רחאל ףא ,תוצעומה תירב םעטמ

 ןובשחב חקינ אל םא ףא .ןילאטס לש ותומ םע הלקהה ינמיס

 המדיק ירה ,ןכ ינפל תובר םינש תאז התשעש ,היבלסוגוי תא
 םק היתובקעבש ,םישימחה תונש תיצחמב הברה הסיסתל

 תוחתפתה התוא (המ ןמז רובעכ האב וא) ןילופב שדח רטשמ
 .(היקבולסוכ'צ ,הינמור ,הירגנוה) תורחא תוצרא המכו המכב

 םידחוימ המכו המכ םג םיפתושמה םינמיסה ידי לע ,ויה תאז לכב
 רוביצה לש םייחה םוחתב םג השגרוה םתעפשהש ,וז ץראל

 הימרוג די לע הנושארו שארב הל היה ןילופב הסיסתה .ידוהיה

 -רה םוקמב ההובג רתוי םייח תמרל הפיאשה רקיעב) םייתרבחה

 -יפאה ןמ רורחשה ; רורב ימואל יפוא (ןהה םינשב הבולעה המ

 לש לועמ רורחש היה הז הרקמב ונבומ תיסורה תוספורט
 השגרוהו ,תורוד המכו המכ ךשמב ץראה תא הדבעשש הנידמ
 םע רשקבו ,תינשה .יגלופה םעה לש םירקיעה ויביואמ דחאכ

 ,ברעמה םלועל תוברקתהל הפיאשה רתוי ןאכ השגרוה ,הו

 רורחשל קבאמב ףתוש םימדוקה תורודב םג םינלופה ואר ובש

 .ידוהיה עטקב םג םינמאנה היתותוא הנתנ וז הפיאשו ,םצרא
 לרחא דימ ומקוה םתא םירשקהש םייברעמה םימרוגה ןיב ןכש

 ושפת ,יטסינומוקה רטשמה לש ויטעב קר וקספוהו המחלמה
 רטשמה ושכע םגש אופיא הרק ךכ .דבכנ םוקמ םיידוהי תודסומ

 ןיב בר לדבה זא םג לידבהשו) םדוקה וקה לע ורמשב שדחה

 הייסולכואה יפלכ דהוא סחי לש (תוצעומה תירב ןיבל ןילופ

 םיכסה ,לארשי תנידמ יפלכ םג הנטק אל הדימבו ,תידוהיה

 רקיעב) ברעמה ןמ םיידוהי תודסומ לש םתלועפ שודיחל דימ

 לע הפי ןיעב טיבהו ("טרוא,, לשו ינקירמאה עויסה דעו לש
 ,ברעמה תוצראב תידוהיה הייסולכואה םע םירשקה קודיה

 אוה ןמזב וב ;ימלועה ידוהיה סרגנוקה םע הנושארו שארב

 תרוסמה תא ,תוצעומה תירבב השענל דוגינב בוש ,ךישמה
 -כואב ןושארה ןמזב ורבג הינמיסש תוימשיטנאב קבאמה לש

 ךילהת לש תויוצרדאלה תואצותה תחאכ תינלופה הייסול

 םדוקה רטשמה לש לוסיחה ךילהתב וליפא .?+ היצזילרבילה

 ,דבכנ םוקמ ידוהי אצוממ םישנא המכ ושפת ויגיהנמ ןיבש
 רסאמל ונודינ ףא םידחאו ,םהיתודמעמ ושכע ושרוג םלוכו

 וליאכ םשורה םוקי ןפ ,תונוטלשה ורהזנ ,תובר םינש לש

 .יהשלכ תידוהי-יטנא הנוכ ךכב שי
 הייסולכואה ייחב דימ הלא םירבד תעפשה השגרוה רומאכ

 הלומעתה המלענ םסק הטמ לש עגמ תחת וליאכ .תידוהיה
 -סומה םעטמ תילארשי-יטנאהו תינויצ-יטנאה ,תיברעמ-יטנאה

 ,יביטקייבוא סחי אב המוקמבו ,םיימשרה םיידוהיה תוד

 יפלכ יתרקב סחי הלגתנ תאז תמועלו ;דהוא וליפא תופוכת

 תינלופה הייסולכואה ברקב תוימשיטנאה לש הברה התחימצ לע 4

 הירא :ירמאמ האר ,הייוליג לעו "היצזילרביל"ה ימי תישארב

 רבמטפס) זיישת לולא ,"רשג" ,ןילופ ידוהי תליגמ ,רבוקטרט

 .םהה םימיב ןילופב ירוקב ירחא בתכנש ,14-5 .מע ,(7

 לש ונוטלש תחת ןילופ :ורמאמב סייר .א םג ךכ לע בכעתמ

 םג .39--33 .מע ,(1957 לירפא) ז"ישת ןסינ ,"רשג" .הקלומוג

 ייחב םיגיאדמה םינמיסה דחא ךכב האר ןילופ ידוהי לש דוגיאה

 רובעכ האב םנמאש ,תונוטלשה לש םתוברעתה שרדו ץראה

 .המ ןמז



 .תידוהי-יטנאה התוינידמ יפלכ דוחיבו ,תוצעומה תירבב השענה

 לע ועדי םהמ םיברש ,ןילופב םידוהיה םיטסינומוקה אקוד

 ויה אל םגו וזיעה אל םלוא ,תומדוקה םינשב רבכ םש השענה

 ראשה ןיב םריבסהב ושכע תאז ושע ,םיברב תאז תולגל םינכומ

 -חתמב רבכ החמצ תוצעומה תירבב תידוהי-יטנאה תוינידמהש

 םינושארה ןיב ויה םג םה ;םישולשה תונש לש היינשה תיצ

 תירבב םידוהיה םירפוסה ישאר לש םלרוג דוס תא וליגש

 הז עשפ ועיקוהו ,ןילאטס לש ותדוקפ יפל וחצרנש תוצעומה

 תונוטלשה תבוגתל הרהמ דע בגא םרגש המ) הדעו םע יפלכ

 וז ''תיתצעומ-יטנא הצמשה" דגנ ףקותב ואציש םייתצעומה

 .(םצראב תינלופ-תידוהיה תונותעה תצפה ראשה ןיב ורסאו

 -ותוא ונתנ םיעבראה תונש ףוסב תומדוקה תורומתהש םשכ

 היינשה תיצחמב תושדחה ושע ןכ ,םייחה ימוחת לכב ןהית

 הלומעתה .ךופה היה ושכע ןווכהש אלא ,םישימחה תונש לש

 דגנו ללכב םידוהיה תריגה דגנ תמדוקה תיטסינומוקה

 וכישמה םיינלופה תונוטלשה .המלענ טרפב לארשיל םתיילע

 תוגיהנמהו ,הז גוסמ םינינעב תוברעתה-יא לש תוינידמה
 אופיא לדג ךכ .ןמא ושכע איה םג הרמא תימשרה תידוהיה

 תונש לש היינשה תיצחמב שדח אישל עיגהו םיאצויה םרז

 תירבמ "היצאירטפרה" םג השדחתנ ןמזב וב םנמא ,?5 םישימחה

 ,תוצעומה תירב ןיבל ןילופ ןיב שדח םכסה יפל תוצעומה

 וקיפסה אלש ,5 דבלב םידחא םיפלא םשמ ועיגה םעפה םלוא

 רבד לש ופוסבש דע ,היילעה ידי לע רצונה ללחה תא םתסל

 םישולשמ רתוי אל לש םידממל תידוהיה הייסולכואה הדרי

 ןילופב םיטועימה ראש תיסולכואמ תוחפ ךורע ןיאל ,ףלא
 .?ז יניארקואהו יסור-וליבה טועימה רקיעב

 דחוימה שטשטל תמדוקה תינתחדקה הפיאשה םג המלענ
 -רציה היצרפואוקה רקיעב הלפנ הל ןברקכש תידוהיה הלכלכב

 רובע רקיעב םעפה ,הז גוסמ םיביטרפואוק ומקוה בוש ;תינ

 דע הלע םימיה ךשמהב םרפסמ ;תוצעומה תירבמ םירזוחה
 בורק הסנרפו הדובע רוקמ ואצמ םהבש הרשע הנומש ידכ

 דוגיאה לש ותמזיב ומקוה םלוכ םיביטרפואוקה .שיא םייפלאל

 שיא .ותא םיינוגרא םירשק לע ורמש םלוכו ןילופ ידוהי לש

 םג שיא ,םתלועפ ףקיה םצמצל וא םלטבל ושכע בשח אל

 תועפותה תחאל וכפהנ םה ;ידוהיה םייפאב עוגפל בשח אל
 .ידוהיה רוביצה ייחב תובושחה

 .תויתוברתהו תויתרבחה תורומתה ויה רקיעה םעפה םג

 לשו תטלחומ תיטסינומוק תוטלתשה לש הפוקתה המייתסנ

 םינשב ןילופמ לארשיל היילעה לע םיימשר םירפסמ ונידיב ןיא 5

 םימעטמ םיילארשיה תונוטלשה ולדח 1956 תנשב לחה ןכש ,ןהה

 םירפסמה םלוא ;תוצרא יפל היילעה ירפסמ םסרפל םיינידמ

 .זושארה ןמזב דוחיב ,דאמ םירכינ ויה םירחא תורוקממ ועדונש

 םינשב .שפנ ףלא םישולשמ הלעמל ןילופמ ולע 1957 תנשב קר

 .הברהב םירפסמה ודרי םנמא תואבה

 ג"כשת ןויס 'רשג" ,םויכ ןילופ תודהי :ורמאמב ןמטכש ףסוי %

 "םיטנאירטפרה" רפסמ תא ךירעה ,91--83 .מע ,(1963 ינוי)

 1959--1956 םינשב ןילופל תוצעומה תירבמ ועיגהש םידוהיה

 .הובג רתוי הברה היה ןוכנה רפסמה םלוא ;תואמ עשתו ףלאכ

 1963 רבמצדב 12 םוימ 2016 \/הזפ2גשש ינלופה ןותעה יפל 7

 םיניארקוא ףלא 180 תמועל םידוהי ףלא 31 ןילופב זא ובשי

 יקצליבק י"ע םג םינתינ הלא םירפסמ .םינבל םיסור 165-ו

 ינלופה ןוירטסינימה תא רוקמכ טטצמה ,(1 הרעה) ורמאמב
 .םירחא תורוקמ המכ דועו ,םינפ ינינעל

 24 ןורחאה קרפה 3

 יזכרמה םנותע .המואה יקלח ראש םע םיסחיה תשרפב תונלדב

 תיטסינומוקה הגלפמה ןואטבכ םסרפתהלמ לדח ןילופ ידוהי לש

 ןילופב השענה לע תועידיה די לע ;ידוהי-ללכ יפוא שבלו

 תוצראב םידוהיה ייח לע תוטעמ אל תועידי םג ושכע ומסרפתנ

 -קיבוא ךרדב בורל ,לארשיב השעגנה לע םג ראשה ןיבו ,תורחא

 תונוטלש לש םתונוכנ .הדהא ךות םג רומאכ םימעפו ,תיביט

 -איצוס הרזעל ץוח תודסומ לש םתוליעפ שדחמ רשפאל ןילופ

 האלמה םתדהאב ףא אלא ,םתמכסהב קר אל הלקתנ ,תיל

 םע םירשקה ושדחתנ ןמזב וב ;ידוהיה דוגיאה ישאר לש

 ,םימעפ המכ ןילופב ורקב ויגיצנש ימלועה ידוהיה סרגנוקה

 סרגנוקה יבשומב "םיפיקשמ"כ ופתתשה דוגיאה יגיצנ וליאו

 .התוא וניבה םהש יפכ ,ןילופ תודהי לש התעד םש םעיבהב

 םינותנהו דוגיאה תודסומב םג ידימ יוטיבל הכז שדחה ןווכה

 הברהב דרי םנמא םרפסמש ,םיידוהיה רפסה-יתבב .ותעפשהב

 רתוי הברה בל תמושת ושכע השדקוה * הריגהה תאצותכ

 תועוצקמל םירומ תרשכהלו םיידוהיה תועוצקמה דומילל

 תורחא תוצראב ידוהיה רוביצה םע רשקה דאמ םג רבג .הלא

 תע יבתכ תצפהב דוחיב ,דוגיאה לש ותלועפ ימוחת ראשב

 םא .םיבושח םידממל התלעש שידייב םירפס תאצוהבו ולשמ

 החילצה איה (ךוב-שידיי) וז האצוה לש ןובשחהו ןידה יפל

 ,םיקתע יצחו ןוילמב םירפס 110 םסרפל 1965 תנש תיצחמ דע

 ,םיקתוע םיפלא תשולשב ספדנ ךרע לעב רפס לכ עצוממב םאו

 ,תידוהיה הייסולכואב תרבוגה תינושלה העימטה ףא לע תאזו

 הלא םירפס תצפהל תודוה הבר הדימב רשפאתנ הז רבד ירה

 תובושח תורומת .?? ןילופל טרפ םלועב תוצרא עבראו םירשעב

 לש הנושארו שארב ,םירחא תודסומ לש םתלועפב םג ולח

 תטלבה לש תמדוקה ותוינידמ תא חנזש ,ידוהיה ירוטסיהה ןוכמה

 -להה תמאה ןובשח לע וליפא ,תיטסיגומוקה העונתה לש המוקמ

 האושה ימיב תוערואמה רואתב רקיעב טלב הז רבד) תירוטס

 רבעו (יצאנה ררוצה לומ תידוהיה הדימעה רואתב בוש ןאכו

 שבגל קיפסה אוה ףאו ,תיביטקייבוא תיעדמ תוליעפל רתויו רתוי
 -ארו שארב םהיניב ,תורחא תוצראב רקח תודסומ םע וירשק

 םיסוניכב ופתתשה םג ויגיצנ ; לארשיב תודסומה םע הנוש
 .59 םילשוריב ומייקתנש תודהיה יעדמל םיימלועה

 תילרבילה תוינידמה דחא דצמ :דחי םג הלא תועפות יתש

 ידוהיה רוביצה ינינעבו ללכב תונוטלשה לש (תיסחי תוחפל)

 םתרכה הקימעהש םינינעה תוחתפתה ינשה דצה ןמו ,טרפב

 תא םיימשר םיינלופ תורוקמ יפל עבוק (1 הרעה) יקצליבק 8

 םייממע רפסדיתב הששכ 1961 תנשב םיידוהיה רפסה"יתב רפסמ

 םע (םינואיציל) םינוכית רפס-יתב השולשו םידימלת 1030 םע

 .םידימלת 1270 םע רפס-יתב העשת אופיא לכה ךס ,םידימלת 0

 רפסה"יתב תשרב וללכנש רפס-"יתב לע קר ןאכ רבודמ םנמא

 תודהיה לש םייכוניחה היתודסומל בל םישל ילבמ ,הלשממה לש

 .הדרחה

 לולא ,"רשג" .ןילופ חסונ ,דרפס .ד :רמאמה יפל םירפסמה 9

 ןמ םוגרת אוה רמאמה) 54--50 .מע ,(1965 רבמטפס) ,הייכשת
 "ןטפירש עשידיי" תעה-בתכב םסרפנש ,שידייב ירוקמה חסונה
 .(ןילופ ידוהי לש דוגיאה םעטמ

 ידוהיה ירוטסיהה ןוכמה לש ותלועפב הלא תורומת לע האר 0

 זסינ ,"רשג"ב םסרפתנש קרמ לרב 'פורפ ,ולהנמ לש רמאמה

 לש םינשהש הדומ רבחמה .95--89 .מע ,(1960 לירפא) ך"שת

 לש ותלועפב הערל ןחורמ ולצא ןילופב יטסינילאטסה רטשמה
 .הלא םימגפ לש םינוקית לע דקוש אוה ושכעשו ,ןוכמה
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 יקלח ןיבל םהיניב םירשקה הריבגהו ןילופ ידוהי לש תימואלה

 ;1966 תנש ףוס דע ךרעב וכשמנ --תורחא תוצראב המואה

 קיפסהש ,דחי םג םינווכה ינשב השק רבשמ ץרפ ןכ ירחא וליאו

 ברקלו תומדוקה םינשה לש םיגישהה תא סורהל הרהמ דע

 .ןילופ תמדא לע םיידוהיה םייחה לש יפוסה לוסיחה

 תימשר תוימשיטנא .ינמואלה םוינומוקה .ה
 לוסיחה .תללותשמ

 סחיב תינלופה תוינידמב רתויב טלובה ןמיסהש קפס ןיא

 רבודמהש ןיב תוימשיטנאה איה תונורחאה םינשב םידוהיל

 קבאמכ רקיעב) תונוש תורוצב תיווסומ וא הייולג תוימשיטנאב

 תא העבקש איה וז העפותש קפס ןיאו ; ("תונויצה" דגנ

 לרוגכ ונמסל יאדוב רשפאש ,תידוהיה הייסולכואה לש הלרוג

 ינפב ונא םיבצינ וליאכ חינהל היהת תועט תאז לכב .יפוס

 התכזו םימדוקה תורודב וז ץראב הפי העדונש העפות התוא

 .היינשה םלועה תמחלמ ינפל תונורחאה םינשב אקוד אישל

 רפסמ םישדח ךשמב החילצהש הסגה תוימשיטנאב שי ןכא
 ןמ טעמ אל ,האושה ימי ירחא םקוהש המ לכ טעמכ סורהל

 ךילהת תא עבקש אוה אל םלוא ;ינלופה ימשיטנאה םזיבטאה

 לע וז תוינידמש היארהו ,דבלב אוה אל םינפ לכ לעו ,םינינעה

 רודחל -- העש יפל תוחפל -- החילצה אל טלובהו סגה היפא ףא

 -ידמכ הנמסל יאדוב רשפאו הייסולכואה לש םיבחר םיגוחל

 -ומוקה הגלפמה תמזיבו תונוטלשה תמזיב דבלב תימשר תוינ

 אלל וליפאו ,הייסולכואה לש הליעפ תופתתשה אלל תיטסינ

 השענהש אופיא רורב .םידדוב םירקמל טרפ ,הב רכינ דה

 הגלפמב ימינפה קבאמה י"ע הנושארו שארב עבקנ הז םוחתב

 אל ושמישש יפכ ,םעפה םג ושמישש םה םידוהיהו ,תטלשה

 תטלוב העפותהש אלא ,לזאזעל ריעשכ ,תורודה ךילהתב תחא

 תינלופה תוימשיטנאה םג תאז לכב הפרטצנ יכ ,רתוי םעפה

 ."הליגרה"

 קיפסיו ,הז ימינפ קבאמ םויה דע ראשנ ןכו היה השק ןכאו

 -ואלה ןוכנ רתוי וא) ימואלה ןווכה .רפסמ םילמב ןאכ ומכסל

 םיירקיעה ויגיצנכש ,תינלופה תיטסינומוקה הגלפמב (ינמ

 דוגינב ,יצאנה שוביכה ימיב ןילופב וראשנש ימ םיעיפומ

 תוצעומה תירבב טלקמ זא אצמש ,תוגיהנמה לש ינשה קלחל

 הפקתהל סייגתנ -- המחלמה ירחא וידיקפת תארקל רשכוה םשו

 םהבש םיילכלכה םיישקה ראשה ןיב ולצנב תונורחאה םינשב

 םירישכמה דחאכ תוימשיטנאב רחבש אוהו ,ץראה הנותנ

 םוחתב אקוד לקתהל ילבמ ,ןוטלשה לע קבאמב םיבושחה

 םג ,אוה ךופהנו ,טלושה םרזה דצמ שממ לש תודגנתהב הז

 ינלופה ימשיטנאה םזיבטאה ;ויתובקעב הרהמ דע ךלה הז םרז

 דודיעל תווקל היה רשפאש םג המו ,ותלועפ יאדוב ןאכ לעפ

 ןינועמ דאמ היה טלושה רטשמהש ,תוצעומה תירב דצמ

 .5 התכימתב
 -ידמה תארקל ליבוהש ןווכה רתויו רתוי אופיא שבגתנ ךכ

 ולגתנ ידמל םירורב םינושארה םינמיסה .תימשיטנאה תוינ

 ירוטיפ לע תועומשה וטשפ רשאכ ,םיששה תונש תיצחמב

 ויתואצות לכ לע תינלופה תיטסינומוקה הגלפמב ימינפה קבאמה 1

 /4\. 6088 1ס0םתפסת, 20]- :רמאמב הפי םכוס ,תוימשיטנאה ללוכ

 גח6: תת 01 גת עמ. 2ז091618 01 620 תותוטתופתו , 13ו181ץ-

 תונותעה תקידבב רקיעב ססובמה .1760171ג7/ 1970, םס.: 0

 .אפוג ןילופב תיטסינומוקה

 256 רבוקטרט הירא

 תודסומבו הנידמה ינינע תלהנהב חתפמ תודמעמ םידוהי

 הברה םידממב "םירוהיט" תארקל תונכהה לעו ,ההובג הלכשה

 לכב רבשמה ץרפ תאז לכב ."אבל םידיתעה םיבחר רתוי

 ינש לש האצותכ 1967 תנש לש היינשה תיצחמב קר ופקת

 רשקה םלוא ,ערואמו ערואמ ןיב רשק אלל הרואכל ,תוערואמ

 התיה ןושארה .תינלופה תוינידמה ךילהתב הרהמ דע רצונ

 ילארשיה אבצה לש ןוחצנה .לארשיב םימיה תשש תמחלמ

 םיגוחב תובהלתה לש לג וליפאו הבר הדהא הליחת ררוע

 לשב קר אל (אבצה יגוח ללוכ) תינלופה תוירוביצה לש םיבחר

 אוה יכ ןעי אלא ,ריהזמ יוטבל ןאכ התכזש תידוהיה הרובגה

 תונידמה ירוחאמ הבצינש ,תוצעומה תירב לש הדובכב עגפ

 רמוש ובור ינלופה םעהו ,(םירצמ ירוחאמ דוחיב) תויברעה

 ואצי הרהמ דע םלוא ;היפלכ האנשו זוב תושגר לע םויה דע

 הלומעתל ופרטצנו הלא תועפות דגנ הקזח דיב תונוטלשה

 הנממש ,יתצעומה שוגה תוצראב תיללכה תילארשי-יטנאה

 ןילופ יאנתב רקעב ,דבלב דחא דעצ היה ימשיטנא ןווכ דעו

 ערואמ רומאכ ףרטצנ דועו .הברה תימשיטנאה התשורי לע

 ,השראו לש הטיסרבינואב הליחת םיטנדוטסה תומוהמ ןהו ,ינש

 ויהש ,םירחא תומוקמב ההובג הלכשה תודסומב םג ןכ ירחאו

 תירב םע וירשק דגנ דוחיבו ,םייקה רטשמה דגנ תונווכמ

 רקיעב) היצנגילטניאה יגוחב הבר הכימת ואצמו ,תוצעומה

 ירבח לע ףסונ ,רטשמה סייג הז דרמ יוכידל .(םירפוס יגוחב

 השמיש ןאכו ,םילעופ לש םיבחר םיגוח ,תיטסינומוקה הגלפמה

 תועומש וצפוה דימ .רתויב ליעי רישכמכ תוימשיטנאה ול

 לעו םיטנדוטסה דרמב םידוהי לש לוכיבכ לודגה םקלח לע

 ידוהי אצוממ םיהובג םידיקפ ינב םה תופוכת םידרומהש ךכ

 השענה תמגודכ תופוכת ורסמנ הלא םישנא לש םהיתומש)

 תומשה םוקמב םדוקה ידוהיה םחוסינב תוצעומה תירבב

 שישו ,םיטסינומוק םידוהי םינקסע לש וא (םישדחה םיינלופה

 רערעל רמואה "ינויצ רשק" לש ןמאנ יוטיב םהישעמב תוארל

 התארקל ישממה ןמיסהש וז הלומעת .% ןילופ לש הדמעמ תא

 הייסולכואה דגנ הליחתכלמ התנפ ןוטלשה ישאר ידי לע ןתינ

 לש העודיה ותרהצה האב היתובקעבו הבור וא הלוכ תידוהיה

 הדיתעה תימשיטנאה תוצרפתהה ואבינש הלא תועפות לע האר 2

 הרוצב .26 הרעהב רבודמ וילעש ,ןמטכש ףסוי לש רמאמה ,אבל

 קגט] 1 3ם060ּגַו, :רמאמב וז תוחתפתה תראותמ הרורב רתוי דוע

 קס]גמ6. 76 קהז+ץ גת6 +6 16ש/8. (?0תותו6ת18זץ, 560%6תו-

 ץרפ ירחא רבכ םנמא בתכנ רמאמה .067 1968, קס. 6

 הפוקתל שדקומ וב רכינ קלח םלוא ,הפירחה ותרוצב רבשמה

 השגרוהש ,תידוהי-יטנאה הסיסתל רמולכ ,"תירוטסיה-םרטה"

 .תומדוקה םינשב רבכ תינלופה תיטסינומוקה הגלפמה תורושב

 הלומעתה ןיבל םיטנדוטסה תומוהמ ןיב רשקה לש קייודמ רואת 3

 הלומעת השמתשה ןהבש םיכרדה לש ןוכנ רתוי וא תימשיטנאה

 -ינעל ןוכמה םעטמ תרבוחב ןתינ ,איה היכרצל ןלצנל ידכב ,וז

 7ם6 0616(5ם( :ימלועה ידוהיה סרגנוקה די לע םיידוהי םינ

 10ת,650 ות 01806 8ת6 126 /\ת0-16%15ב גת תו

 םעטמ היינש תרבוחב .(כגתוקהופת, 0/,1ת00ַת, /\סז1] 1968, 35 כ

 ,םהיתודמעמ זא דע וחדוהש םישנאה תמישר תנתינ ןוכמ ותוא

 .תיטסינומוקה הגלפמב וא תוברת תודסומבו הנידמה תורשב םא

 ,המלש תויהלמ הקוחר איהו ,תומש םישמחו האמ הליכמ וז המישר

 ורסמנ דועו ;ץראל ץוחב עדונ הז גוסמ םירקמ לכ לע אל ןכש

 רקיעב שוריגל "םידמעומ'" המכו המכ לש תומשה וז תרבוחב

 םייקתהל דיתעה ,תיטסינומוקה הגלפמה תרמצב םידוהיה ןיבמ

 דמ6 .ת11-16ש15ם 8ת6 /\ת11-20ת186 (תגקהנפת :בורקה ןמזב

 .זת 0186. 11. 1/0ת0סת, 1וג1ְע 1968, 32 כ
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 -שממ שארו תינלופה תיטסינומוקה הגלפמה לש יללכה ריכזמה

 ןילופ ידוהי תא קלחל שי היפלש ,1948 תנש ץרמב ןילופ תל

 ילבמ לארשיב ולוכ רושקה ןושארה םהמ ,םיגוס השולשל

 קרו ,םתס םישידא םישנא םה ינשה ,ןילופ ינינעל גואדל

 תינלופ הרכה ילעב םישנא לש הצובקה תבצינ ישילשה םוקמב

 הרדגהל התכז איה םגש הנקסמה אליממ העבנ ןאכמ ; הפורצ

 תוריהמב הנושארה הצובקה ןמ רטפהל שי :הז םואנב הרורב

 םחירכהל וא) לארשיל םתאיצי רשפאל רמולכ ,תירשפאה

 ינינעב העפשה לכמ קיחרהל שי היינשה הצובקה תאו (ואציש

 ןיבל הניב היילפהל םוקמ ןיא תישילשל סחיב קר ;ץראה

 תישממה תינלופה תוינידמה םלואו .ינלופה םעה יקלח ראש

 .תישילשה התילוחב אל דוחיבו וז הקולחב הברה הבשחתה אל

 םייתוברת תודסומבו הנידמה תורשב תודמעמ םידוהיה תקחרה

 הרהמ דע העיגהש (ההובגה הלכשהה תודסומב תודמעמ רקיעב)

 בורב וליפא ילואו ,םיבר םירקמב העגפ ,תואמ לש םידממל

 הנידמה ינינעל םתונמאנו תינלופה םתרכהש םישנאב םירקמה

 דע ,קפס לש רדגב התיה אל תיטסינומוקה הגלפמה ינינעלו

 ןמ םיטעמ םיאצויל טרפ ,םלוכ םידוהיה רבד לש ופוסבש

 תודמע לכמו הגלפמהו הנידמה ינינע תלהנהמ ומלענ ,ללכה

 ושרוגש שי םירטופמה .תיעדמ וא תירוביצ תובישח תולעב

 סומידב תאצל וחרכוהש שיו והשלכ יוציפ אלל םהיתודמעמ

 תונמדזהב בגא הלגתנ ; םהיתונורשכלו םליגל בל םישל ילבמ

 םיהובג םידיקפ לש תוקייודמ תומישר תונוטלשה ידיב ויהש וז

 תומדוקה םינשב רבכ ונכוהש ,ידוהי אצוממ עדמ ישנא לשו

 ."םירוהיטה" ךילהתב ושכע ושמתשה ןהבו

 םזינומוקה ישאר םינכומ ויה אל תינורקע הניחבמ וליפא

 םיטוירטפ ןיב לידבהל שי היפלש הדמעה תא לבקל ינלופה

 ןיבל תידוהיה הייסולכואה ברקב םינמאנ םיטסינומוקו םינלופ

 דחא לש רמאמ םסרפתנ םירוהיטה ימי םצעב .היקלח ראש

 -ומוקה ויפלש ,הב תוברת ינינע לע הנוממהו הגלפמה ישארמ

 -רבח הניחבמ הברהב תוחפ ,רחא גוסמ אוה םידוהיה לש םזינ

 םינלופהש העש ;םינלופה לש םזינומוקה ןמ תירסומ-תית

 םייתרבח םיקומינ ללגב תיטסינומוקה העונתה תורושל םירבוע

 םתוארב תאז םישוע םידוהיה ירה ,םמלוע תפקשה םימלוהה

 -ומינ ללגב רמולכ ,תוימשיטנאב קבאמב דבכנ םרוג םזינומוקב

 השקו הרורב הציחמ המקוה אופיא ןאכ .םייטסינוטרופוא םיק

 דע ליבגהל שיש הנקסמה העבנ אליממו ,םינלופו םידוהי ןיב
 וליפא ,ץראה ינינע תלהנהב םידוהיה לש םקלח םומינימה

 אלו .3+ תיטסינומוקהו תינלופה םתונמאנ םישיגדמה הלא לש

 הילוח אלא ,תינלופה תוירוביצב בר דה אצמש הז רמאמ היה

 ןיב הצצש הבחרה תורפסב תובושחה תחא םנמא ,דבלב תחא

 תיתבשחמ הניחבמ השדחה תוינידמה תא ססבל הרמאו הליל

 הייעבל בל תמושת שידקה אלש ןילופב תע בתכ היה אל .לוכיבכ

 תא ריבסהל ידכב בורל ומסרפתנ םירפסו תורבוח ףאו ,וז

 ךכ ידכ ךותו ,"תונויצה" ןמ ןילופל וליאכ הייופצה הנכסה

 -ב םסרפתנ רמאמה /4ת06:26] 0/6זס]גת, 026628 6 סת1]4א()0(\ 4

 שדוחמ 111651602ת1א 0:86(1,1א1 ןילופב םיבושחה ןמ תע-בתכב

 :רמאמב םש ורמאנש םירבדה חותינ םג האר .1968 תנש ינוי

 5. 1. סות, 76 160זצ 0( ס]ו8ב (0תותנטתו5+ /\ת1150ת11-

 +15תר. *ט11661מ סת 50716(-1618ב 9118(41 ', ןצת. 2, 1.00,
 .1ט]1ץ 1968, קמ. 1--2

 8|2 ןורחאה קרפה

 -מיסה דחא ,% הייולג רתוי וא תוחפ תימשיטנא הלומעתל ורבע

 םלועב להקה תעדש רחאל דוחיב וז תורפס לש םייניפאה םינ

 -יטנאה הצמשהה" יכ חיכוהל היה ,ןלופב השענה דגנ המק

 איה אלא ,שממ לש תודוסי הל ןיאש דבלב וז אל "תיגלופ
 םינלופה ידי לע וליאכ השגוהש הברה הרזעה ןמ תמלעתמ םג

 וחקל םינלופהש תנעוט איה אוה ךופהנו ,האושה ימיב םידוהיל

 -יטנא הפקתה לכ טעמכ .םהה םימיב םידוהיה חבטב קלח

 יולגה ןדיקפתש הז גוסמ תונעט הוולמ ושכע התיה תידוהי

 ,הבוט ייופכ םה םידוהיה המכ דע חיכוהל היה ,הווסומה וא

 .להקה תעד יניעב ןילופ לש ירסומה הדמעמ ססבל ןמזב ובו

 -יטנאה עצבמה לש הלא םימרוג העברא ןוכנ רתוי וא השולש

 ןכוה םא ףא ,1968 תנשב אישל עיגה רומאכש ,ןילופב ימש

 ,תיטסינומוקה הגלפמה םינפב םיכוכחה : תומדוקה תונשב רבכ

 -ופה תוימשיטנאהו םיטנדוטסה תומוהמ ,םימיה תשש תמחלמ

 ןיאו טעמכש דע ,הזב הז ורשקנ הכ -- "תיטסיבטאה" תינל

 םיטונה שי םירקוחה הנחמב םא ףא ,םיקבדה ןיב דירפהל

 תועדה וקלחתנ דחוימבו ,רחא וא הז םרוג דחוימב שיגדהל

 תא םיאורה שי .ןורחאהו ןושארה םרוגה לש ותעפשהל סחיב

 ,תיטסינומוקה הגלפמב ימינפה רבשמב העידיה א"הב הבסה

 םינשה לש תימשיטנאה השוריה םתעדלש םירחא םתמועלו

 ,הז הרקמב םג ,העבק רבד לש ופוסבש איה םימדוקה תורודהו

 | .%6 םינינעה תוחתפתה תא

 שיא לש ורפס טטצל יאדכ הז גוסמ תורפס לש תובוט תומגודכ 5
 (ותנוהכמ המ ןמז רובעכ םנמא רסוהש) תינלופה תשלובה

 7806052 \/1]3ן:סםמסו/5א1, 127861 8 א. ₪. =, ל/ץ03ת16 1726-

 דרג לש םשה אוה 616 2)1טק61תוסח6, //818280/8 1968, 233

 לש רוטקודכ ךמסוה רבחמה ורובעש .(א. 5. 1%. תיברעמה הינמ

 ןילופב תוחורה ךלהל ינייפא רבד הז םג) תיאשרוה הטיסרבינואה

 0/10/51 1110591, 5ץןסתו?תו, :רפסה בושו ,(םויה לש

 ןספס 260628, 0818860" ס]1(ץס2תע 1 8ת(?66<0015866 6

 .1968 תנשב זדולב םסרפתנש

 תדימב תורתוסה ,הלא תודמע יתש לש תובושח תומגודכ האר <%

 ןהיתש ירהש ,ןהיתונקסמב בר לדבה ןיא םא ףא ,וז תא וז המ

 לש תינלופה תוינידמב תוימשיטנאה לש ברה המוקמב תודומ

 םינשב ינלופה עדמה ילודגמ החא לש דחא דצמ םהירמאמ ,םויה

 ןברקכ לפנ אוה ףאש ,ןמואב טנומגיז גולויצוסה ,תונורחאה

 השראוב הטיסרבינואב רוספורפכ ודמעממ שרוג יכ ,םירוהיטה

 ,(1968 רבמצד) ט"כשת תבט ,יירשג" .יפוסה ןורתפה ,ןמואב .ז)

 חסונל דאמ המוד ,ילגנא חסונב םג םסרפתנ רמאמה ;15--7 .מע

 2/פחוטת( 23טתוהת, 171ם6 ם6 ס[ 018 16שזש -- 8 :ירבעה

 50010108108] 76416. *1160ת סת 50016( גת 35( טזס-

 ;(0ס8ת 16ש15ב 118188 1,0ת6סת, 18הש8ז/צ 1960, סס. 8

 ידוהי לש דוגיאה ישארמ ,דרפס דוד לש רמאמה ינשה דצה ןמו

 תא אצי אוה ףאש ,תובר םינש ךשמב יללכה וריכזמו ןילופ

 םינורחאה םירוהיטה תובקעב (םשמ שרוג ןוכנ רתוי וא) ןילופ

 ךאנ ןעגנואיצאב--ןשיווצ עשידיי--שיליופ יד ןגעוו ,דרפס .ד)

 ןופ עיצארעדעפ-טלעוו ,ךובראי" .המחלמ טלעוו רעטייווצ רעד

 רשא דועב .(385--369 .מע ,(1970) א'לשת ,'ג ,"ןדיי עשיליופ

 ברקב םינינעה תוחתפתהב לודגה רקיעה תא האור ןושארה

 תיחכונה תוימשיטנאה ותעדלו ,תינלופה תיטסינומוקה הגלפמה

 קבאמב דבלב רישכמ תניחב איה ,הלעמלמ הארשה יפל האבה

 --ןהשלכ תוידוהי תויעב םע והשלכ רשק אלל וז הגלפמב ימיגפה

 תלעב העפותכ תוימשיטנאל דבוכה תדוקנ תא ריבעמ ינשה ירה

 הבר הלבקה תוארל הטונ אוהו ,המצע ינפב תטלחומ תועמשמ
 אוה ;תוצעומה תירבב תוימשיטנאה ןיבל ןילופב השענה ןיב

 ד-וטסה תומוהמ וא םימיה תשש תמחלמ וליאכ ,העדה תא ללוש

 וליאכו ,ןילופב תיחכונה תוינידמה תא םהיתובקעב ואיבה םיטנד
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 השענה לע וליפא התלע התוסגבש וז תוימשיטא תוינידמ
 רוביצה לש ויתודסומ דגנ םג הרהמ דע התנפ ,תוצעומה תירבב
 -ודמעמ ורסוה םבור ןילופ ידוהי לש דוגיאה ישאר .ידוהיה

 ונמתנ םירחאו ,תונוטלשה לש םנומאל םייואר-יתלבכ םהית

 -גהב םיליעי םירישכמ ויהי יכ ,תווקל היה רשפאש ,םמוקמב
 ,םירחא תודסומל סחיב רבדה אוה ;"שדחה סרוקה' תמש
 ,ידדוהיה יתלשממה ןורטאיתהו ידוהיה ירוטסיהה ןוכמה רקיעב

 .רתוי םינמיהמ םירחאב תודסומה ישאר ופלחוה ןאכ םגש

 תודועתה לש ןוגה קלח ריבעהל ךכל וגאד םג תונוטלשה

 תעשב םלצנל היהי רשפאש ידכב ,םה םתושרל ןוכמה תושרב

 .םה םתבוטל ךרוצ

 תוערואמ לש םתעפשה תקידבל ךרדה הליבומ אליממ ןאכמ

 תיעצמא-יתלבה העפשהה .תידוהיה הייסולכואה ייחב הלא
 םינשב רבכ םא ףא .הריגהה םוחתב השגרוה רתויב תטלובהו

 ףאו ףלא םישולש ידכ דע ןילופ ידוהי רפסמ דרי תומדוקה

 וליפא ,ץראה תא םיאצויה םרז המכ יפ ושכע לדג ,הזמ תוחפ

 םהיתודמעמ ולשונ םהמ םיברש ,םידוהיה םיטסינומוקה ןיבמ

 וסינ אלש דבלב וז אל תונוטלשה .םחל הטמ אלל וראשנו
 הלבגוה הכלהל םא ףאו ,התוא ודדוע אלא ,וז העונת עונמל

 רחאל םג ךכב ודיפקה אל ,םייוסמ דעומל דע האיציה תפוקת

 ןוגכ) תובר תוריזג םיאצויה לע ולטוה תאז תמועל .ןכמ

 ,םיאצויה ןובשח לע ןצופישו םינלופ ידיל םהיתוריד תרבעה

 ,םייתלשממ רפס-יתבב םהידלי ךוניח לש תואצוהה תרזחה

 ןמ םנוה איצוהל םהילע רסאנו ('וכו תוטיסרבינואה ללוכ

 .תונובלע תאילמו רתויב הרומח הרוצב תוקידב ךות ץראה

 ונפ ,םיפלא לש םידממל לדג הרהמ דע םרפסמש םירגהמה

 הדימ םהב וגהנש ,תויטלב תוצראל רקיעב ,תוכומסה תוצראל

 רקיעב תאז התשע תיתפומ הרוצב ;םיחרוא תסנכה לש הפי
 םתרשכהלו םיטילפה לש םמויקל הבחר דיב הגאד ךות קרמנד

 םוחתב טעמ אל השענ הידבשב ףאו ,םיאבה םהייח תארקל
 רובעכ וא הליחתכלמש םיטעמ אל םג םירגהמה ןיב ויה .הז

 וא תירבה תוצראל רקיעב ,םיל רבעמ תוצראל ונפ המ ןמז
 םהל הקוחרה לארשיב ורחב דבלב םיטעמ םלוא ,הדנקל
 םיללובתמ תובכשמ וסייגתנ םבור ןכש ,תיתשגרה הניחבמ

 הלא תומש) תויטסינומוק תורושמ וא םיינוציק רתוי וא תוחפ
 ךות תולעל וססהש םג שי ; (םיפדרנ תומש ויה םיבר םירקמב

 וחילציש ןומא רסוח ךות וא המחלמב הנותנה ץראל תאצל דחפ
 .םש רדתסהל

 ןויצ תבהאש ןילופ ידוהי תרוסממ ראשנ הברה אלש םשכו

 -אה ,וז הריגה ישנא תרכהב ,םיטלובה הינמיסמ דחא התיה

 ןמ ראשנ אל ןכ ,ץראה תא ואציש םילודגה םימרזב הנור

 םעה דובכ לע ,הרובג לש קבאמ תופוכת ,קבאמ לש תרוסמה
 םש םיבשויה םיפלא וליא לש בולעה הנחמב ,ויתויוכז לעו
 ודמעמבו ורפסמב : דחי םג םינבומה ינשב הנחמה בולע .ןיידע

 תרשעמ רתוי הברה אל ןילופב םויה םיבשוי לכה ךס .ירסומה

 רשע םינש לע תורבדמ תוילמיסכמ תוכרעה) םידוהי םיפלא

 הדהא לש סחי םייק היה "היצזילרביל" לש תומדוקה םינשב

 תוינידמה לע םינוממה ;תוימשיטנאב קבאהל ןכ ןוצרו םידוהיל

 תייעבל שממ לש בל תמושת .ושידקה אל םהה םימיב ןילופ לש

 -ידמב דימ וטקנ ,תאז תושעל תונמדזהה האב רשאכו ,םידוהיה
 ןיבל םהיניב הז םוחתב שממ לש לדבה אלל תימשיטנאה תוינ

 ."םיימואלה" םיטסינומוקה הנחמב םימשיטנאה

 200 רבוקטרט הירא

 ,בר ץמאמ ךות םיריתסמה תא ןובשחב חקנ אל םא ,(ףלא

 םהילעש ,ידוהיה םאצומ תא ,תונורחאה םינשב הברהב הלעש
 .םרפסמ תא קוידב עבקי אל שיאו הז רמאמ תישארב רבוד
 ראשב ,םיטסנומוקה ללוכ ,תידוהיה הייסולכואה תדמעל דוגינב

 תותשל תחא אל לטוה הילע םגש ,יתצעומה שוגה לש תוצראה
 תאו לכב םהו ,היילפהו תופידר לש הלערתה סוכ תעבק תא
 המחלמה ובישהש שיו ,םדובכ לע רמשל ועדי םירקמה בורב

 הקיתש ךות םשפנבש תא עיבהל ועדי ערה הרקמב וא ,הרעש

 הדימב םלוא ,היקבולסוכ'צ ידוהי םה ונימיב הבושחה המגודה)
 הירגנוה ידוהי לש םתבוגתל סחיב םג הז רבד ןוכנ הנטק אל
 ידוהי לש םתדמע לע רבדל ילבמ ,תומדוקה םינשב הינמורו

 רכז ןיא ,(הז ןטק רוביצל דובכ הלוכ תרמואה ,היבלסוגוי

 רוביצה ןמ ראשגש המ לש לוכיבכ תוגיהנמה לש התדמעב ךכל

 הלומעת לש רתויב םישקה םימיב .ןילופ תמדא לע ידוהיה

 םהיתודמעמ םידוהיה לש םיינומה םישוריג לשו תימשיטנא
 םישנאה ,1969--1968 םינשב רקיעב רמולכ ,ללכב ןילופמו

 אלש דבלב וז אל ןילופ ידוהי לש דוגיאה שארב זא ודמעש
 .םימשה בל דע תופוכת קעזש לוועה דגנ םלוק םירהל וזיעה

 םתויטוירטפ תשגדה ךות הז "עצבמ"ב וכמת ךפיהל םא יכ

 בלצה עסמב םיפתוש ויה םה ףאו ,תיטסינומוקהו תינלופה

 רשאכו ; םהירבח ויה לומתא קר תונברקה םא ףא "םינויצה' דגנ

 להקה תעדב םינטק אל םיקלח ותאו םלועה יבחרב ידוהיה םעה

 -וטלש לש הסגה תימשיטנאה תוינידמה דגנ ומק ,םלועב ולוכ

 תוגיהנמה םע דחי םה ףא וסייגתנ ,הקיספהל ושרדו ןילופ תונ
 ."תינלופ-יטנאה הצמשהה" דגנ המחלמל תינלופה תיטסינומוקה

 לווע דגנ ואציש םידדוב םישנא אפוג ץראב זא ואצמנ םאו

 לומתא קרש םישנא דגנ בלצה עסממ וגיתסנ דחוימבו הז
 ןיבו תיטסינומוקה הגלפמה לש תונושארה תורושב ובצינ

 ואצמנ םה ירה -- ידוהיה םאצומ ללגב "םינויצ"כ וזרכוה הליל
 זיעה אל תידוהיה תוגיהנמה ןמ שיא ;דבלב םינלופה ברקב

 .** םהילע הבוט הלמ דיגהל וליפא וא םהיתובקעב תכלל

 תפקתשמ ,תירסומ הניחבמ רקיעבו תוניחבה לכמ וז הדירי
 .וב םייולתה תודסומה תלועפבו דוגיאה לש ותלועפב םג

 תוערואמה ינפל) "עמיטשסקלאפ" ןועובשה ,יזכרמה ונותע

 ,(עובשב םימעפ עברא עיפוה אוה תונורחאה םינשה לש

 לש םתדמע תונמאנב ףקשמ ,תינלופבו שידייב םסרפתמה

 תינויצד-יטנאה םתדמע םג) םיימשרה םיינלופה תודסומה
 סחיב ; לאמש וא ןימי הנממ תותסל ילבמ (תילארשי-יטנאהו

 לכה וליאכ חיכוהל רקיעב הסנמ אוה ץראב םיידוהיה םינינעל

 רשפא אפוג ןותעב םסרפתמה ןמ םא ףא ,"הרושכ" ךשמנ

 תומסרפתמ ןמזל ןמזמ .55 הז םוחתב הדיריה ידממ לע דמלל

 לש ןוילגה תא ,הז גוסמ תוברה תחא ,המגודכ טטצל יאדכ 37
 לירפאב 6 םוימ ןילופ ידוהי דוגיא לש ונותע ,"עמיטשסקלאפ"''
 יזכרמה דעוה לש בשומה ןמ ןובשחו ןיד םסרפתנ ובש ,8
 םיריצה דחא אצי הז בשומב .תינלופה תיטסינומוקה הגלפמה לש
 ללגב םינמאנ םיטסינומוקב תעגופה היילפהה תוינידמ דגנ
 םירבדה ראש םע דחי הלא םירבד םסרפמ ןותעה .ידוהיה םאצומ
 םעטמ אל ,תחא הרעה ףא םהל שידקהל ילבמ בשומב ורמאנש
 !הזכש רותב דוגיאה םעטמ אלו תכרעמה

 ןותעה לש ינלופה וקלחב ןמלבוס ףסוי לש רמאמה המגודכ האר 8
 יפינס 26 ןיבמ יכ ררבתמ ונממש ,1968 ראורבפב 10 םוימ
 תיתוברת הלועפ תלהנתמ העשתב קר ,ןידע םימייקה דוגיאה
 --.שממ לש
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 םהמ דמלל השקש ,םידדוב םיביטרפואוק לע תועידי ןותעב

 ררבתמ אוה ךופהנו ,הלא תודסומ לש ידוהיה םייפא לע

 ןיאו םתלועפב והשלכ ידוהי ןינע לע רבדל ןיאש תופוכת
 םה אמש וא םיידוהי תודסומב רבודמה םא ,תעדל וליפא
 תמדוקה הפוקתב הרקש יפכ ,םידוהי-אל ינפב םג םיחותפ
 אוה .םישמחה תונש תישארב תינרציה היצרפואוקה לוסיח לש
 וטשפתנש תועומשל דוגינב .םיידוהיה רפסה-יתבל סחיב רבדה
 ןמ ררבתמ ,ולסחתנ םלוכ הלא תודסומ וליאכ ץראל ץוחב
 הארנכ םהמ השולש וא םינשש הז ןותעב תודדובה תובתכה

 המכב קר יוטיבל הכוז םתודהי םא ףא ,םתלועפ םיכישממ

 תינכתבו הארוהה תפשב וליאו ,שידיי תפשל תושדקומ תועש
 םהיניב לדבה לכ ןיא ללכה ןמ הז דחא אצויל טרפ םידומילה

 םתלועפ העש יפל םג תכשמנ .ץראב ךוניחה תודסומ ראש ןיבל
 ,ידוהיה יתלשממה ןורטאיתה לשו ידוהיה ירוטסיהה ןוכמה לש
 םולכ ראשנ אל הלא תודסומ לש תמדוקה הלהנהה ןמ םא ףא

 .ץראה תא ואצי םיירקיעה םהידבועו ,םולכ טעמכ וא
 ימשיטנאה ןווכה .אבנל השק ,וז הסיסג ךשמית ןמז המכ

 תדימב קספ ,םיששה תונש ףוסב תינלופה תוינידמב סגה
 ינפב ועתרנ תונוטלשהש הז ללגב םא ,ןורחאה ןמזב המ
 םלועב ידוהי אל םג תופוכתו ידוהיה רוביצה תעדב הבוגתה
 ללגב וא (תוצרא המכו המכב תויטסינומוקה תוגלפמה ללוכ)
 אלו טעמכ םימדוקה םיינומהה םישוריגה ירחאש הדבועה

 2.2 ןורחאה קרפה

 הנידמה תורשב םא שממ לש תודמעב םידוהי רבכ וראשנ

 םרז םג דרי .שרגל ימ תא ןיא בושו ,םירחא תודסומב וא
 רפסמ דאמ םצמטצנ רבכ ןאכ םג יכ ,ץראה תא םיאצויה
 םה םבור ןילופב ןיידע וראשנש םיפלא המכ ;םידמעומה

 םילגוסמ םניא תורחא תובס ללגב וא םליג ללגבש םישנא

 ףא לע ,םוקמב תבשל םהל בטומו תורחא תוצראב רדתסהל

 ;תונורחאה םינשב ולוכ ידוהיה רוביצה לעו םהילע רבעש המ

 הריגה ללגב םא תואבה םינשב קפס ילב דרי הז רפסמ םגו

 .תויעבט תובס ללגב וא תפסונ
 םינש ףלא תב תידוהיה הירוטסיהה אופיא תמייתסמ ךכ

 ימיב רבכ המייתסנ איה רבד לש ותמאל .ןילופ תמדא לע
 תידוהי הרובג לשו הזמ ידוהיה לבסה לש אישה םע האושה

 רפסמו -- תובוטה םינשב ול היה אל ,ןכ ירחא אבש המ .הזמ
 תורודה םע האוושהב דחוימ ךרע --ידמל ןטק היה הלא םינש
 םוחתב רקיעב ,המזיה הטלב המ ןמז ךשמב םנמא ; םימדוקה
 לש ןובלעבו הידגרטב חורה םע ףלח הז ףאו ,תוברת ייח
 המ ליצהל :דבלב םויה ראשנ דחא דיקפת .תונורחאה םינשה
 תמדא לע םימדוקה תורודה לש השוריה ןמ ליצהל רשפאש
 הייטעב םג ילואו) תונוטלשה לש םייטעב דובאל ךלי ןפ ןילופ
 תמלשהל שרדיי יאדוב אוהו ,(תיחכונה תידוהיה תוגיהנמה לש
 תואמב (לודגה לבסה לש םגו) םילודגה םייחה לש הנומתה

 -- .תומדוקה



 שימרעק ףסוי ר"ד

 אטעג רעוועשראוו ןופ גנורעטשעצ עקיטליגדנע יד
 ןטנעמוקַאד עמייהעג עשטייד ןופ טכיל ןיא

 זא ,קפס םוש ןייק גאט וצ טנייה טשינ ןיוש טגילרעטנוא סע

 -נָא ןבאה םוטנדיי ןשיעפארייא םענופ גנוטכינראפ רעד טימ

 םעד טימ זא ,ךייר ןטירד ןופ ןראטקאפ עטסכעה יד טריפעג

 עמאס ןוא ןטסקידתודוסי א ראפ ןטלאהעג טאה'מ ןכלעוו ,ןינע

 קסעתמ ךיז ןבאה הכולמ--רעלטיה רעד ראפ ןטסקיטכיוו

 ,רעלטיה :יוו ןטייקכענלעזרעפ עקידנריפנא עמאס יד ןעוועג
 .א .א ךירדייה ,רענורבנעטלאק ,סלעבעג ,גנירעג ,רעלמיה

 טמאסטייקרעכיזטפיוה םנופ 4 8 1/ לייטפא רעלעיצעפס א

 ת5(6102551020761ת8ו81(10מ6 -- ךייר ןופ (.א .ה .ס .ר)

 טימ ןעמונראפ ךיז טאה ,שארב ןאמכייא טימ (8. 5. 11. 8))
 סאוו ,רענעלפ יד ןופ גנוריפכרוד רעשיטקארפ ןוא ןריזילאער

 -תוחומ" ןטנאמרעדנביוא ןכרוד ןראוועג טעבראאב ןענייז

 .דנאלשטייד---רעלטיה ןופ "טסערט

 טייקמאזקרעמפיוא ןטסרעממא ןעמ טאה ,ןעמונעג םצע ןיא

 לכ-םדוק ןוא םוטנדיי ןשיעפַארייא-חרזמ םעד טעמדיוועג

 רעקיטכעמ ןייז ןופ ןעוועג טנאקאב זיא סאוו ,ןשיליופ םעד

 עכלעוו ,גנווש ןוא חוכ ןשירעפעש ןלאסאלאק ןוא טייקשימאניד

 סרעטנעצ עשידיי עשיעפארייא ערעדנא ףיוא טלארטשעג ןבאה
 ייר רעטשרע רעד ןיא -- טלעוו רעראג רעד ןיא םיצוביק ןוא

 .לארשי-ץרא ףיוא

 א ןבעגעגפא ןילרעב ןיא ךיז ןעמ טאה דנאטשוצ םעד ןופ זא

 -טפיוה רעד זא ,טקאפ רעד תודע טגאז ןובשחו-ןיד ןקירעהעג

 1940 רעבאטקא ןיא ןיוש טאה ךייר ןופ טמאסטייקרעכיז

 -לארענעג רעד ןופ ןרירגימע וצ ןדיי עשיליופ יד טרעווראפ

 .א .ה .ס .ר ןיא טצאשעגפא סאד טאה ןעמ יוו לייוו עינרעבוג

 ןקיטסייג םעד" ןדיי-חרזמ יד ןופ עיצארגימע יד טייטאב

 ןשינאקירעמא-ןופצ םנופ עיצארטנעצנאק ןוא טרובעגרעדיוו

 ."םוטנדיי

 סאווראפ ,ןייטשראפ רימ ןענאק ןעגנוגנידאב עקיזאד יד ןיא

 ןופ םראפ רעד ןיא סעצארפ-עיצאדיווקיל רעד ךיז טאה

 ףיוא ןביוהעגנא "סעיצקא-גנוצעזאברעביא" ןוא גנוטארסיוא

 עשיליופ יד ןפארטעג לכ-םדוק טאה ןוא ןטיבעג-חרזמ יד

 .ןדיי

 -וקאד עמייהעג ייר עצנאג א זדנוא וצ ןעגנאגרעד ןענעז םע

 סאוו ןוא וויכרא ןייז ןופ ןעמאטש סאוו ,ןרעלמיה ןופ ןטנעמ

 .אטעג רעוועשראוו ןופ לרוג םוצ ךיז ןעיצאב

 ןוא) ןדיי עשיליופ יד ןעגנערבמוא ןופ עגארפ רעד טימ

 רעריפסכייר רעד ןעמונראפ ךיז טאה (עשיעפארייא יד ללכב

 טכוזאב טאה סאוו ,רעלמיה ךירנייה ייצילאפ ןוא ,ס"ס ןופ

 קידנרילארטנאק ,ןרעגאל-סגנוטכינראפ עלא טעמכ ךעלנעזרעפ

 טרא ןפיוא קידנבעג ןוא ןקירבאפ-טיוט יד ןטעברא םע יוו

 -ערעטניא" רעלמיה ךיז טאה סרעדנוזאב .ןעגנוזייוונא ענייז
 -עגכרוד טאה רע ווו ,אטעג רעוועשראוו ןופ לרוג ןטימ "'טריס

 -לייצעג ,1943 ראונאי 9 םעד עיצקעפסניא עכעלנעזרעפ א טריפ
 זיא גאט ןקיזאד םעד ."עיצקא"-ראונאי רעד ראפ געט עט
 4 ןוא באטש ןרעגנע ןייז ןופ גנוטיילגאב רעד ןיא רעלמיה

 -ןעניבאראק ןטייז עלא ןיא עטלעטשעגנא טימ סעקרעצנאפ

 2 יד קידנריטיזיוו ,אטעג ןופ חטש םעד ןראפעגכרוד סעפול
 -רעוו" .ג .א רעד ןופ (ענענאראפ 15 ןופ) ןעניזאגאמ עטסערג

 ןעמונראפ ךיז טאה סאוו גנומענרעטנוא-ס"ס א -- "גנוסאפרעט

 ,ןגעמראפ ןצנאג םעד ןביורוצ ןוא ןעלמאזפיונוצ םעד טימ

 ןדיי 300.000 רעכעה יד ךאנ אטעג ןיא ןבילבעג זיא סאוו
 .1942 רעמוז ןיא עטריפעגסיורא

 -ראפ 1942 רעבאטקא ביוהנא ןיא ןיוש רעלמיה טאה יוזא

 -ענעג רעד ןופ רעריפ-ייצילאפ ןוא ס"ס ןרעכעה םעד טנדרַא

 ךיוא יוו ,רעגירק רעריפנעפורגרעבא-ס"ס םעד עינרעבוג-לאר

 ןופ טמאטפיוה ןוויטארטסינימדא- ךעלטפאשטריוו ןופ ףעש םעד

 -רעבא ס"ס םעד ,(/60(1 810576 ה1(1ת5118110+922%) ס"ס

 ןיא ןרעגאל-ץנאק ןיא ןעגנערבפיונוצ ,להאפ רעריפנעפורג

 ןעוועג ןענעז סאוו רעטעברא עשידיי עלא ןילבול ןוא עשראוו

 -כיילג .ןפאש-רעלשיט ןוא רעטסוש ,רעדיינש ןיא טקיטפעשאב
 -דהב יד ןליופאב ס"ס ןופ רעריפסכייר רעד טאה קיטייצ

 -סגנוגפאוואב ןיא ןטעברא סאוו ,ןדיי ןופ גנורינימילע עקידהגר
 רעד ןיא .המודכו סאטיוא ןופ ןקירבאפ ןיא ןוא ןקירבאפ
 טאה סעצארפ-סגנורינימילע ןקיזאד םנופ עזאפ רעטשרע

 סעיראגעטאק עטנאמרעד יד ןעלמאזפיונוצ טפראדעג ןעמ

 רענעבעגעג רעד ןופ סעלאה ערעדנוזאב ןיא רעטעברא עשידיי

 ןיא ןעמענפיונוצ ייז -- רעקידרעטייוו רעד ןיא ,גנומענרעטנוא

 ערעדנוזאב ןופ שיוטסיוא ךרדב ןטלאטשנא עטכאמראפ

 טלאוועג רעלמיה טאה ןפוא אזא ףיוא .ןעגנוצאזאב-עלאה
 רעד ןופ ןטסילאיצעפס -- רעטעברא עשידיי עלא ןרירטנעצנאק

 סאזו ,ןטלאטשנא עכעלטע ןיא ,עינרעבוג-לארענעג רעצנאג

 .ןרעגאל-עיצארטנעצנאק קיטייצכיילג ןענייז

 טאה רעלמיה זא ,ןעניימ וצ תועט א ןעוועג רעבא טלאוו'ס

 .סאד זיולב טלאוועג

 וצ 1942 רעבאטקא ןט"9 ןופ בתכ ןעמייהעג ןייז ןיא

 ,רעגירק ,להאפ לארענעג-ס"ס רעטעבראטימ עטסטנעאנ ענייז
 טאה ףלאוו רעריפנפורגרעבא-ס"ס ןוא .א .ה .ס .ר ,קינצאבאלג



25 

 ןבעגעג ןוא טלעטשעגקעווא ןפא ןוא ראלק ךאז יד רעלמיה

 -ליגטצעל יד זיא רענעלפ ענייז ןופ ליצ רעד זא ,ןייטשראפ וצ

 ןליופאב רע טאה ,ןעימאב ךיז ףראד'מ .עיצאדיווקיל עקיט
 תוחוכ-סטעברא עשידיי יד ןטערטראפ וצ ,רעטעבראטימ ענייז
 םכסהב ןדיי יד ןפראד גאט ןסיוועג א" -- לייוו ,ןקאילאפ טימ
 "ןטראד ןופ ךיוא ןדניוושראפ (רעלטיה) רעריפ ןופ שטנווו ןטימ
 .(ןרעגאל-ץנאק יד ןופ)

 רעד ןיא עשראוו ןיא ךוזאב ןטכירעג-טשינ ןייז תעשב

 -סיוא ןליופאב רעלמיה טאה 1943 ראונאי טפלעה רעטשרע

 ןופ גנולטימראפ רעד ךרוד גנורעדנוווראפ ןייז ןקירדוצ

 -קעפסניא-ןפאוו רעשירעטילימ רעד ןופ רעטטערפ טשרעבַא

 -עטייל-לארענעג םעד (11007087110500ת081ת5008110ת) עיצ

 -גראזראפ -יימרא ןוא -גנונפאוואב ןופ ףעש םעד ,רעלדניש טנאנ
 סאווראפ עינרעבוג-לארענעג רעד ןופ חטש ןפיוא ןטלאטשנא

 106 ָאטעג רעוועשראוו ןופ גנורעטשעצ עקיטליגרנע יד

 עקידפכית א ןליופאב ס"ס רעריפסכייר רעד טאה ןעגנוגנידאב

 ןיא לכ-םדוק ,ןרעגאל-ץנאק ןיא ןדיי 16.000 ןופ גנוקישסיורא

 זא ןטנעמוגרא-ןגעק עלא ףיוא טאה רעלמיה .זיירק רענילבול

 ,הבושת א טאהעג ,ןדייל ןופרעד טעוו עירטסודניא-סגירק יד

 -קודאראפ-טעברא יד טעוו ןרעגאל-עיצארטנעצנאק יד ןיא זא
 ןלאפ ןלעוו ןגעקאד ,טרענימעג ןרעוו טשינ ןיטולחל טייקוויט

 .תואצוה-עיצקודארפ יד

 רעהכאנ ןעמ טאה רעגירק וצ לעפאב סרעלמיה טימ םכסהב

 ןיא ןצעזאברעביא ראורבעפ ןט-15 ןזיב סנטסטעפש טפראדעג
 -ארפ ןבאה סאוו ,אטעג ןופ ןקירבאפ ערענעלק ייר א ןרעגאל

 -קריוו" עקירעביא יד .ןלייט-ןאלפארעא רעדא -ןישאמ טריצוד

 סאוו ןעמ טאה "ןטלאטשנא-סגנוטעברארעביא-ןזייא עכעל
 .נעג רעד ןיא זיא-טשינדווו ןעגנערבפיונוצ טפראדעג רעכיג

 טכעלטע טימ קירבאפ ןייא ןענדראנייא ןענאק לאז'מ עינרעבוג

 עיצקא רעד ךאנ

 ןראוועג טשינ ןענייז ןדיי עגונב סעיציזאפסיד ,סרעלמיה ,ענייז
 סע יאמלה טסעכעג רעריפסכייר רעד ךיז טאה'ס .טריפעגסיוא

 40.000 תועידי ענייז טיול ,עשראוו ןיא ןבילבראפ ךאנ ןענייז

 טאה'מ .(60.000 בורק תמאב ןוא ,ןטאד עלעיציפא טיול) ןדיי
 טאה סאוו ,אטעג ןיא "עיצקא" עשירפ א טיירגעג תמא-ןא-סאוו
 ץלא ךאנ ןבאה'ס רעבא ,תונברק 8.000 ןעגנילשנייא טלאזעג

 ןיא טעבראעג ןבאה סאוו ,ןדיי 32.000 ןביילבראפ טפראדעג
 24.110 ןופ ןל-אמיק א ןירעד ,ןקירבאפ-המחלמ .ג .א יד

 -עפס ,עירטסודניא-רעטופ ןוא -ליטסקעט רעד ןיא עקידנטעברא

 עכלעזא טָא ןיא .סנעבעט .צ רעטלאוו עמריפ רעד ןיא לעיצ

 ןופ ךעלסילשסיוא ןענאטשאב ןטלאוו רעטעברא יד ווו ,ןלייטפא
 .טרילאזיא ןוא ןטיהעג ןטסגנערטשמא ,ןדיי

 -ניאראפ ךיז רעלמיה טאה אטעג ןיא עיצקעפסניא ןייז תעב
 ןבאה סאוו ,סעמריפ עשטייד עטאווירפ יד טימ טריסערעט
 רע .אטעג ןופ קילגמוא ןפיוא טריטיזאראפ ןיוש גנאל יוזא
 -קורטסניא ךייר ןופ טמאסטייקרעכיזטפיוה םעד ןבעגעג טאה
 רעד ןופ םיחוור ןוא ןטפעשעג יד ןרילארטנאק וצ יונעג סעיצ
 ,"ןאמ ןקידנציזאב-טשינראג" םעד ,סנעבעט .צ רעטלאוו עמריפ
 -עמריפ רעכעלגעמראפ א ראי 3 ןופ ךשמב ןראוועג זיא סאוו
 ,םעד בילוצ זיולב רענאילימ ןייק טשינ ביוא ,רעמיטנגייא
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 ךיז טאה ס"ס רעריפ-סכייר רעד יוו -- ,הכולמ יד ,רימ סאווי

 -סטעברא עשידיי עקיליב טרעפילעג םיא ןבאה -- טקירדעגסיוא

 ןופ גנוסילשסיוא עקידפכית א" ןליופאב טאה רעלמיה ."טנעה

 : ןעוועג ןענייז דייר עקידרעטייוו ענייז ."סעמריפ עטאווירפ יד

 ןעימאב וצ קיטכיוו ןוא קיטיונ טגנידאבמוא ראפ טלאה'כיי

 "ראפמוא ראפ ךיז ןכאמ סאוו ,םיטאבעלאב עקינעי יד זא ,ךיז

 רעטילימ ןיא ןעמונעג ןרעוו רעלענש סאוו ןלאז ,ראבטערט

 ."טנארפ ןפיוא טקישעג ןוא
 -ןביוא ןצנאג םנופ טפירשפא ןא ןעמוקאב טאה רעגירק

 -כרודא ןייז ןדלעמ וצ עיציזאפסיד רעד טימ לעפאב ןטנאמרעד

 .גנוריפ
 -עעשעג ןעמוקעגראפ אטעג רעוועשראוו ןיא ןענייז לייוורעד

 םעד טכאמעג טשינוצ ןבאה סאוו תובישח רעסיורג ןופ ןשינ

 'עיצקא"-ראונאי רעד ןופ ךשמב .ןרעלמיה ןופ ןאלפ ןצנאג

 ןפורג עכעלטע ןענייז ,(1943 ראונאי ןט-21 -- ראונאי ןט-18)
 ןיא ןטערטעגסיורא עיצאזינאגרא-ספמאק רעשידיי רעד ןופ

 -ןסאג עטשרע יד וצ ןעמוקעג זיא'ס .דנאטשרעדיוו ןטנפאוואב

 ייר א וצ ךיוא יוו סאג -- ףאהנעמאז ןוא עקסינ קע ייב ןפמאק
 ףיוא רעזייה ןיא ןעגננוטערטסיורא עטנפאוואב ערעסערג

 תמחמ .רענאקשיצנארפ ןוא עלימ ,עקסוואנארומ ,ףאהנעמאז

 ןעוועג ןשטייד יד ןענייז דנאטשרעדיוו ןטראוורעד-טשינ םעד

 לכה-ךסב טאה עכלעוו ,"עיצקא" יד ןסיירוצרעביא ןעגנוווצעג
 6.500 עקנילבערט ןייק "עיצאטראפעד" רעד וצ טכארבעג
 .ןדיי

 -עגפיוא טאה רעלמיה יוזא יוו ןייז רעשמ טכייל ךיז ןאק'מ

 טקא-דנאטשרעדיוו ןטנפאוואב ןטשרע ןגעוו העידי יד ןעמונ

 זדנוא רעד תודע םעד ןגעוו טגאז'ס .אטעג רעוועשראוו ןיא
 .להאפ .געג םוצ ראורבעפ ןט-16 ןופ רענייז לעפאב רעטסווואב

 א אטעג ןיא ןדנירג שוריפב רע טסייה לעפאב ןקיזאד םניא
 טרירטנעצנאק ןפראד סע ןכלעוו ןיא ,רעגאל-עיצארטנעצנאק
 -באפ עטאווירפ ןיא ןטעברא סאד .עשראוו ןופ ןדיי עלא ןרעוו

 ענייז טימ ןעמאזוצ רעגאל רעד .ןטאבראפ ןדיי ראפ זיא ןקיר

 -עגרעביא רעכיג סאוו ןרעוו ףראד רעניווונייא ןוא ןקירבאפ

 .טנגעגמוא ןוא ןילבול ןייק ןגארט
 רעד טאה ןרעגירק וצ גאט ןקיבלעז םעד ןבירשעג ווירב ןיא

 .ףוצרפ ןתמא ןייז טקעלפטנא ייצילאפ ןוא ס"ס ןופ רעריפסכייר

 ןטלאהעג רע טאה ןדיי רעוועשראוו יד ןופ עיצאטראפעד יד

 קורדעגסיוא ךיז טאה רע יוו -- לאפנגנעק ןיא" קידנעווטיונ ראפ

 -רעכיז תמחמ ."עשראוו ןקיאוראב טשינ לאמ ןייק רימ ןלעוו --

 ןופ ןאלפ א ןטעבראסיוא ןסייהעג רע טאה "םימעט-טייק
 לעפאב םעד טימ תוכייש ןיא .אטעג רעוועשראוו םעד ןרעטשעצ

 -פַארא ןופ עגארפ יד טכארטאב באטש סרעלמיה ןיא ןעמ טאה

 טימ גנולייטפא ןרעפאס עלעיצעפס א גרעבנרינ ןופ ןעגנערב
 .אטעג יד ןרעטשעצ וצ עבאגפיוא רעד

 -רעטנוא" יד ,רעניווונייא ענייז ןצעזאברעביא ןכאנ טשרע

 רעלמיה טאה ןושל אזא טימ -- ןרעגאל-ץנאק ןיא "ןשטנעמ

 ךאלפרעביוא-דרע רעד ןופ ןדניוושראפ ןענאק ןלעוו -- טדערעג

 רעקינאילימ-בלאה רעביא רעד ראפ רעצעלפניווו עקיטציאזיב יד
 ,ןטלאוו סאוו ,אטעג רעוועשראוו ןופ גנורעקלעפאב רעשידיי

 ראפ קידנכערפשטנא ןעוועג טשינ יוו ייס ,גנוניימ ןייז טיול

 .ןשטייד יד
 ןרעוו טרענעלקראפ טפראדעג טאה ןפוא ןקיזאד םעד ףיוא

 08| שימרעק ףסוי רד

 ןיא זיא סאוו ,עשראוו טאטש-ןענאילימ רעד ןופ חטש רעד

 גנולאפעצ ןופ ץאלפ רעקידנכוסמ א" ןעוועג ןגיוא סרעלמיה
 ."הדירמ ןוא

 ןטנפאוואב ןראפ ןייז םקונ טלאוועג ךיז טאה רעלמיה יוו טא
 ! אטאג רעוועשראוו ןופ טקא-ראונאי

 עטמיראב יד ךאנ ןבאה ןדיי רעוועשראוו יד ךיוא רעבא

 .תוחוכ ענעגייא יד ןיא ןביולג ןוא יורטוצ ןענווועג געט-ראונאי

 ,ןלעפאב עמייהעג סרעלמיה טנאקעג טשינ ןבאה ייז שטאכ

 עשטייד עשירעכערבראפ יד ןעוועג ספות טוג רעבא ייז ןבאה
 -רעדיוו א ןלעטש וצ ןטפערק עלא טימ ןסאלשאב ןוא רענעלפ
 ןעגנואימאב יד הלועפ םוש ןייק טאהעג טשינ ןבאה'ס .דנאטש

 טשינ ןענייז עכלעוו ,םיטאבעלאב-קירבאפ עשטייד יד ןופ

 ןראוועג טצונאב ייז ןענייז ןגעקאד ,טנארפ ןפיוא ןעגנאגעג

 טיירב א רעטעברא-פַאש עשידיי יד ןשיווצ ןריפוצכרודא

 .ראפסיורא ןקיליוויירפ ראפ עיצקא-עדנאגאפארפ ענעטסאמראפ

 גאטדוצ-ןאד ןיוש זיא סאוו ,עיצאזינאגרא-ףמאק עשידיי יד

 ךיז טאה ,אטעג ןיא רעגאז-העד רעקיצנייא רעד טעמכ ןעוועג

 טימ ,ןעגנונעדראראפ עשטייד יד טלעטשעגנגעקטנא שיגרענע
 זיא קיליוויירפ ךיז ןצעזאברעביא סאד ,זא קידנטלאה טכער

 ."אטעג ןופ םוקמוא רעטגנידאבמוא ןא יוו שרעדנא סעפע טשינ

 םנופ ראטאזינאגרא רעד יוו ,עיצאזינאגרא-ףמאק עשידיי יד
 -עברא יד טריזיליבאמ טאה דנאטשרעדיוו ןוויסאפ ןוא ןוויטקא
 ךשמב גנוקידייטראפ יד טיירגעגוצ ןוא אטעג ןיא ןסאמ-רעט

 -רא רעוויסנעטניא רעכעלשטנעמרעביא ןופ ןכאוו עגנאל ןופ

 .טעב
 -סיוא שטאכ אטעג רעוועשראוו סאד ךאנ טאה םורא יוזא

 ,סעיצקא-עיצאדיווקיל 2 ךאנ טרימיצעד ךאפליפ ןוא טקיטולבעג

 ןכאמ טשינ וצ טייצ רעגנאל א ןופ ףיול ןיא חוכב טליפעג ךיז
 .רענעלפ עשינאלווייט ןוא עשירעכערבראפ סרעלמיה

 -יווקיל וצ זיירפ ןדעי ראפ ןסאלשאב רעבא ןבאה ןשטייד יד

 ןוא -- ס"ס רעד ,ןרעמאז ןאפ .אטעג רעוועשראוו סאד ןריד
 ךשמב ךיז טאה ,טקירטסיד רעוועשראוו ןופ רעריפ-ייצילאפ

 רעסיורג רעקיגאט-יירד א וצ טיירגעג ןכאוו עכעלטע ןופ
 טלאזעג טאה סאוו ,גנורעקלעפאב רעשידיי רעד ןגעק ''עיצקא"

 ןוא עשראוו ןופ ןדיי יד ןייז-שרושה-ןמ-רקוע קידנעטשלופ
 .אטעג סאד ןרעטשעצ ןיטולחל

 ,אטעג ןגעק ןפמאק עקידנרעיוד"גנאל ןופ טאטלוזער ןיא

 יד ןגעק סעיצארעפא ענעטסאמראפ טיירב ןופ טאטלוזער ןיא

 ןוא רעייפ ןוא דרעווש טימ רעקידייטראפ עשידיי עשיִארעה

 ןיטולחל לטרעפ-ןיווו רעשידיי רעד זיא ,רעייפ טימ לכ-םדוק

 יד ןבאה קרעוו-סגנוטכינראפ עקיזאד סאד .ןראוועג בורח
 גנודעוונא רעקידתונמחרבמוא קנאד א טריפעגכרודא ןשטייד

 --ס"ס םעד טימ שארב תוחוכ עטריזיראטאמ עקראטש ןופ

 -סגירק עטסערג יד ןופ םענייא ,פארטש ןגריי לארענעג
 -שירפ רעקיזאד רעד .םיברוקמ סרעלטיה ןוא רעכערבראפ

 -סיד רעוועשראוו ןופ רעריפ-ייצילאפ ןוא-ס"ס רעטרינימאנ
 רעד טימ תוחילש יד ןרעלמיה ןופ ןעמוקאב טאה טקירט

 ןוא אטעג ןשיראטנוב םעד ןגעק ןטערטסיורא טפארק רעצנאג
 ."טייקיזאלסטכיזקיר ןוא טייקגנערטש רעטסערג רעד טימ" סאד

 ןייז ןיא פארטש ןבירשעג טאה --"ןסאלשטנא ךיז באה'כ*

 דנאטשפיוא ןשידיי םעד ןקירדרעד ןגעוו טראפאר םעניימעגלא

 לטרעפ-ןיווו ןשידיי םעד ןטכינראפ וצ" --יאמ ןט-16 ןופ
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 עסיורג ןייא ןבילבעג אטעג ןופ זיא לכ ה-ךס ןטצעל ןיא
 .טקידייטראפ

 ךיז ןבאה סאוו , אטעג ןלייט יד םורא רעגנע ןוא רעגנע ןראוועג

 .זיו ה ךאנ זיוה -- ןסאג

 עצנאג ןופ תופירש עקיסעמנאלפ ןעמוקעג ןענייז סע עכלעוו

 גניר רעייפ רעד זיא גאט וצדגאט ןופ

 עשיטאמעטסיס ןופ ןביוה

 הפירש עשירערעטשעצ עקיזאד יד
 ןופ ןעגנודניצרעטנוא

 -עגנא ךיז טָאה עיצקא-
 ךאנ ,ןפאש

 ."'ןקיר
 אנ ןקַאלב" ןיווו יד ךיוא קידנס

 ה) ןקיצנייא

 -באפ סגנונפאוואב יד ןופ טנע

 -ילשנייא ,קַאלב (רעזיי ןדעי ןדניצרעטנוא ךרוד

1.9 

 המחלמ רעד ראפ עשראוו ןיא יקוועלאנ סאג עשידיי יד

1% 

 טריפעגסיורא ןראוועג זיא טרעוו סטשינ ןכלעוו טא העג טא ה

 סָאוו ץלא זא ,ןייז וצ עידומ ןסעגראפ טשינ פארטש טאה אטעג

 םעד ןכערב ןגעוו ןריטרַאפאר ןתעב

 דנאטשרעדיוו ןשידיי ןופ גנורעטשעצ רעקידנעטשלופ ןוא
 6" םעד .1943 יאמ ןט

 זיב לירפא ןט-19 ןופ ךשמב טריפעגכרוד אטעג רעוועשראוו

 , ייעיצקא" רעד ןיא ייצילאפ ןוא ס"ס ןיא ןראוועג זיא סאוו

 העג

 2 םעד

 ןופ לייטנא ןגעוו טראפאר" דנע ספארטש טימ ווירב ןעמיי

 א ןרעלמיה טקישעגרעביא רעגירק ט ַא ה 1943 ינוי ןט

 0 ןרעיומ

 ךעלטשער ןענאטשעג ךאנ ןענייז ווו טשינ -ווו זיולב .הברוח

 100 ָאטעג רעוועשראוו ןופ גנורעטשעצ עקיטליגדנע יד



 ןיא ןטעברא יד זא ,טריטראפאר רעטייוו טאה להאפ .םיריסא

 חטש"אטעג םעניימעגלא םנופ ראטקעה 180 ןופ ךאלפרעביוא

 ןענאילימ 12 ןרעוו טרעטשעצ טלאזעג טאה'ס .(ראטקעה 320)

 שרע יד ילוי ןט -19 םעד ןטראד ןעגנערבניירא ןגעוו

 ןוא ("'ע

 300 עט

 ק א אטעג רעוועשראוו ןיא

 ה ןדלעמ טנא

 ץנא

 .ןעג םעד

 רעד ןרעוו ןכילגעגסיוא טלאזעג טאה ןאלפ ןטימ םכסהב קווושנעג") רעגאל

 םעד

 ה

 קעג ילוי ןט "3

 ןופ

 ןופ ףעש םעד ןבעגעגרעביא רעלמיה

 טאה גונדראראפ רעד [ןופ גנוריפכרודא

 גנודנירג רעד ןגעוו ןרעלמי

 ןיוש טאה סאוו

 ַאטעג רעוועשראוו

 םייב ןטעברא יד ןגעוו ןרעלמיה ןרימראפניא
 ו,

. 

 םעד ןכיילגסיוא" , להאפ ס"ס "טמאטפיו סגנוט

 ןוא -לאוורעפ -טפאשסטריוו"

 אטפיוה

 שי טאמעטסיס ןגעלפ לצנירפ רעריפמרוטשטפיו ה ס"ס

 אטעג יד
 ד

 ה

 "עשינכעט" יל

 הרובג יד ראפ ןרעיומ-

 .קראפ ןסיורג א אטעג םענעזעוועג ןופ טיבעג ןפיוא ןענדרא

 קונ טלאוועג ןשטייד יד ךיז ן

 -ןייא ןטעברא-גנוטסיווראפ ןוא

 ןוא רעלע

 ןכאנ ןליופאב טא

 א ריד .נעג רעריפעד ] אג ירב ס"ס ןו פ "טמ
 טלאווראפסטפ

 ק .שזני

 -סגנו

 רעלמא

 ! רעניווונייא ענייז ןופ
 ףיוא ןייז ם

 יד
 .רעדנעל עשינאק

 ,ןדיי רעוועשראוו 0

 אשט ךי ווי ןופ ל לילטמ א ןופ סרעטיי ל

 בא ה ןפואה הזב

 -ירעמא םורד ןופ רעגריב עטשרמולכ
 ןראוועג טכארבעגמוא אד ןענעז

 יוו

 ןטאשראפ ןרעוו לאז לאנאק ןוא

 ןראגנוא -גנורעטשעצ יד ןקידנעראפ

 דנאלאה ןופ ןדיי ךיוא
 , 1943 ילוי -19 םעד .

0 

 "דרע רעד

 ה רעלמי ה

 ק רעדעי זא

, 

 שער תונוש

 , עיגלעב

 רעוועשראוו ךעלט

 עיוואלסאגוי , דנאלנכירג
 מ תותימ יילרעלא , טימ ןכילגעגסיוא ןרעוו ,ןדיי

 ,ןטי ה פא ךעלנעזרעפ

 .גאלשראפ ספארטש ןעמ

 זא

 טפראדעג ןבאה פארטש ןוא רעגיר
 טימ ןראוועג ט קינייפראפ ןענעז "עקווושנעג" רעגאל ןיא לאז אטעג םענעזעוועג ןופ חטש רעד"

 11 םעד ס"ס רעריפסכייר רעד טאה

 44 ןעזוא הטאמ רעגאל ק

 האפ .נעג טימ קידנד -ונעגנא ינוי ןטז הבושתב

 ה סאוו ,עקעג רעריפמרוטשרעבא ס"ס רעד טמיט

 "קיטקארפ ןעמו

 ןראוועג זיא ר
 -ייר טא

 קאב" ןושל סל -ץנאק ןיא

 ןלאירעט שאב %

 יד ןבייל קפיונוצ טימ ןעמענראפ טפראדעג
 ךיז ןבאה ןטסירעגאל

 ףיוא

 -אמ עטנאמרעד
 000 ןיב

 קידרע

 ארטש לארענעג

 בסיוא ןכאנ לענש ןעשעג טפראדעג טאה 0

 עגאל ןופ טנאדנעמא ק סלא .רעטרע -ןיווו ע

 א ראפ סאג ענלעיזד

 יד ןכאמוצרעביא ןגאלשעגראפ טאה רע

 .רעגאל -טייוו ןעיו ] 0 יד -ץנאק

 הסיפת . ןלאי
- 
 ןטסירעגאל לאצ רעד ןופ גנורעסערגראפ יד יפ

 , טקירטסיד רעוועשראוו ןופ רעריפ

 ארט א

 לגיצ ןענאילימ יד -ייצילאפ ןוא ס"ס םעד טימ -רעטאמ ערעדנא ןוא ךורב-ןזייא ,רענייטש

 גנוקידנעטשראפ רעיונעג ןיא טריפעג ןרעוו אטעג םענעזעוועג טכארטאב ךיוא רע טאה ייפ ראפ .טרעכיזראפ ]וא

 1943 ,אטעג רעוועשראוו זו פ תוברוח יד ראפ ןטאדל ַא ס עשטייד
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 -קיבוק 2.640.000 אקריצ ןוא םיור ןטיובראפ רעטעמ-קיבוק

 ןבאה טכאמיוב רעד טימ גנוקידנעטשראפ ןיא .ןרעיומ רעטעמ
 -עטשעצ יד ןריפכרוד טפראדעג ןעגנומענרעטנוא עקידנגלאפ

 -רעב" ןוא ,עשראוו "רעמייק "ליוו" : אטעג ןיא ןטעברא-סגנור

 ןופ גנוטייל רעד רעטנוא) ןילרעב "טפאשלעזעגואאב עשיניל

 -טסא" ןוא (דנאלטראוו-אווארטסא) "עלקרעמ' עמריפ רעד

 -אנ טפאה רעטצענערגאב טימ טפאשלעזעג ,"ןאאבפיט עשטייד

 בייחתמ ךיז ןבאה סעמריפ עקיזאד יד .רעבאב ןגרובמוא
 רעטעמ-קיבוק 4.500 ןריפסיורא ןוא ןרעטשעצ וצ ןעוועג

 .ךעלגעט
 עגנאל ןופ ךשמב ןעגנאגעגנא זיא תוברוח יד ןרעטשעצ סאד

 .ןעגנונדראנייא ןוא ןענישאמ ענרדאמ ןצונאב םייב םישדח

 ןאב רעד ןופ עיניל-ןטייז א טרילאטסניא ןראוועג ךיוא זיא'ס

 .זורג ןוא ןלאירעטאמ אטעג ןופ ןריפסיורא ןראפ
 טריזינאגרא ןראוועג ןענייז סאוו ,ןטעברא-סגנורעטשעצ יד

 ןזיב ,ראי א טעמכ טרעיודעג ןבאה ,םענראפ ןטיירב אזא ןיא

 .1944 דנאטשפיוא-טסוגיוא
 ןטעברא עקיזאד יד וצ ןעמ טאה 1943 רעבאטקא ןט-15 ןזיב

 400) רעטעברא ענעגנודעג 545 ,ןטנאטסערא 1.500 טצונאב

 10 : ןעגנוטכירנייא עקידנגלאפ ןוא (ןשטייד 145 ןוא ןקאילאפ

 .ןוויטאמאקאל 20 ,סעקטענאגאוו 400 ,ןסלער .מק 15 ,סרעגאב
 טלאזעג ןבאה סאוו ,ןטעברא עקיזאד יד ןופ תואצוה יד

 ןעוועג ןענייז 1944 טסוגיוא ןט 1 םעד ןרעוו טקידנעראפ

 יד ןופ טרעוו רעד ןגעקאד ,קראמ 150,000.000 ףיוא טנכעראב

 אקריצ ףיוא טצאשעג ןעוועג זיא ןלאירעטאמ ענעמוקאב קירוצ

 עקידנגלאפ טאהעג ןבאה ןטסאק-סטעברא יד .קראמ 0

 םיור ןטיובראפ רעטעמ-קיבוק ןאילימ 12 ןרעטשעצ ; סעיציזאפ

 138 -- רעגאל-ץנאק ןופ ןינב םעד ןעיובסיוא ןטימ ןעמאזוצ

 ,זורג רעטעמ-קיבוק 1,100.000 ןריפסיורא סאד ,קראמ ןאילימ

 ,ראטקעה 120 דרע רעד טימ ןכיילגסיוא סאד ,קראמ ןאילימ 8

 סאד ,ןרעיומ רעטעמ-קיבוק 1.540.000 ןופ ןל-אמיק א .ה ד

 ןקיטסימאב סאד ,רעטעמ 1,2 טימ ַאווינ-חטש םעד ןרעכעה

 רעהכאנ ןוא ןטנעמערקסקע ןוא שא ,טאטש ןופ לאפפא ןטימ

 -שאב ןעוועג זיא ראטקעה 30) קראמ 1,200.000 -- ןעייזאב

 א ףיוא ראטקעה 20 אקריצ ןוא רעגאל-ץנאק א ראפ טמיט

 -רעטעפש רעד ןוא ןסלער ןגייל ,ןעגנוטכירנייא-יוב ; (געוו

 .קראמ ןאילימ 2-- ןסלער יד ןופ שזאטנאמעד רעקיד

 3.750.000 טרעטשעצ ןראוועג זיא 1944 ראורבעפ טפלעה זיב

 -- טינשכרוד רעכעלשדוח) םיור ןטיובראפ רעטעמ-קיבוק

 ןעמ טאה טייצ רעד ןופ ףיולראפ ןיא .(רעטעמ-קיבוק 0

 ןאט 2.900 ,לגיצ 13.000.000 תוברוח יד ןופ טלמאזעגפיונוצ
 ,רעפוק ןאט 71 ךיוא יוו ןזייא ןראבצונ ןאט 210 ,ךורב-ןזייא

 ןטעברא יד ייב ןעמ טאה 1944 ביוהנא .ךורב-יילב ןוא שעמ

 .ןשטייד 58 ןוא ןקאילאפ 1426 ,םיריסא 2.040 טקיטפעשאב

 עטעלפמאק ןיא קחוד תמחמ ןגיוצראפ ךיז ןבאה ןטעברא יד

 רעד ךרוד עיניל-ןטייז יד ןקידנעראפ-טשינ ןוא ןעגנוטכירנייא

 ןקידנטיידאב א ןעיוב ףיוא ןעוועג רתוומ טאה'מ ."ןאב-טסא"

 רעד ןיא ןעזעגסיואראפ ןעוועג זיא סאוו רעגאל ןופ קלח

 טרינגיזער ןעמ טָאה ראפרעד ןוא ,ןאלפ ןופ עיסרעוו רעטשרע

 זיולב קידנריטקעיארפ ,ןטסירעגאל 10.000 ןקיטפעשאב ןופ

 ,ןטינשפא-רעגאל ייווצ ןיא ןטנאטסערא 5.000 ןענדראנייא

 .טקידנעראפ ןרעוו םייב ןטלאהעג ןבאה סאוו

 24 ָאטעג רעוועשראוו ןופ גנורעטשעצ עקיטליגדנע יד

 רעטייוו ןענעז חטש-אטעג ןפיוא ןטעברא יד ןופ בצמ ןגעוו

 ןוא לירפא ןט-19 ןופ ןרעלמיה וצ ןטכיראב עמייהעג ןאראפ

 טכארבעג טאה טראפאר רעטצעל רעד .1944 ינוי ןט0

 ןאילימ 10 םורא ןרידאלפסקע ןוא ןעמענרעדנאנאפ ןגעוו תועידי
 34.000.000 ןרעכיזראפ ןגעוו ןוא םיור ןטיובראפ רעטעמ-קיבוק

 ןראבצונ ןאט 1300 ,ןלאטעמ ענעדיישראפ ןאט 805 ,לגיצ קיטש

 ןעוועג ןענייז 1944 לירפא ןיא .ךורב-ןזייא ןאט 6004 ןוא ןזייא
 .ןשטייד 65 ,ןקאילאפ 2430 ,ןטנאטסערא 2180 טקיטפעשאב

 ןענעז ןינע ןקיזאד םעד ןיא ןטנעמוקאד עשטייד עקידרעטייוו

 רעד זיא ייז ןופ רעטצעל רעד .טנאקאב טשינ לייוורעד זדנוא

 ןופ באטש ןכעלנעזרעפ םוצ רעלמאק .נעג ןופ םארגעלעט

 -עברא יד זא ,טנאקאב טכאמ רעכלעוו ,ילוי ןט-29 ןופ ,רעריפ

 -רעביא תמחמ ,ןסייררעביא טזומעג ןעמ טאה אטעג ןיא ןט

 ןטיול ענטוק ןייק עשראוו ןופ גנוטייל-יוב עלארטנעצ יד ןגארט

 .רעריפ-ייצילאפ ןוא-ס"ס ןרעכעה םנופ לעפאב
 ןט-1 ןופ עשראוו ןיא דנאטשפיוא ןופ ךורבסיוא רעד

 לד ןופ ךשמה םעד טכאמעג ךעלגעממוא טאה 1944 טסוגיוא

 .ןטעברא-גנורילעווינ יד ןוא -סגנומענעצ
 רעוויסנעטניא ,רעקידנרעיוד-גנאל רעד ןופ טאטלוזער ןיא

 רעד ןיא ןטרעהעג-טשיג םענופ ,טעברא רעשירערטשעצ ןוא

 -נעראפ ןכאנ עשראוו עשידיי סאד טאה ,ןכערבראפ עטכישעג

 ןפיוה ןסיורג ןייא טלעטשעגראפ ךיז טימ המחלמ רעד ןופ ןקיד

 -ןוא-אד ראנ ןגיוצעג ךיז ןבאה סע עכלעוו ןשיווצ ,תוברוח

 .ןלאט-געוו עפיט ןטראד

 ןטנעמוקאד

 1 .רנ טנעמוקאד

 רענגאוו רעטסיימריטראווק לארענעג םוצ רעלמיה

 ךריקסלעפפיט ןוא

 טרא-טנאדנעמאק-ייצילאפ
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 .ס .ס רעריפסכייר רעד

 31,242 "  - "  רעמונ-ףיול

 םייהעג

 חטש-רעטילימ ןופ טנאדנעמאק ןופ ווירב ןטימ תוכייש ןיא
 עגונב טכאמרעוו ןופ רוטנאדנאמאק-טפיוה רעד וצ .בוג .נעג ןיא

 ךיא ןיב ןקאילאפ ךרוד תוחוכ-סטעברא עשידיי ןטערטראפ סאד

 : טגלאפ'ס יוו ףיסומ
 -רעבא .ס .ס ןוא רעגירק רעריפנפורגרעבא -- .ס .ס רעד (1

 גנונדראראפ יד ןעמוקאב רימ ןופ ןבאה להאפ רעריפנפורג

 עשראוו ןיא .ה .ד טרא ןפיוא ןרעגאל-צנאק ןיא ןעלמאזפיונוצ

 -המחלמ רעד ןופ רעטעברא ענעפורעג יוזא עלא ןילבול ןוא

 רעטסוש ,-רעדיינש ןיא שיטקאפ ןטעברא עכלעוו ,עירטסודניא

 -עטשאב ןבעג זדנוא ףראד רעטילימ סאד .ןפאש-רעלשיט ןוא

 .השבלה עקיטיונ ןופ גנורעפיל יד ןריטנאראג רימ ןוא ןעגנול

 רעצנאג רעד טימ ןטערטוצסיורא טנדראראפ ךיוא באהיכ

 לטנאמ-קעד ןרעטנוא ןעוט סאוו עלא יד ןגעק טייקגנערטש

 ןציטש עירטסודניא-גנונפאוואב רעד ןופ ןסערעטניא יד ןופ

 .ןסערעטניא ערעייז ןיא ןדיי יד

 סגנונפאוואב ןיא שיטקאפ ןטעברא סאוו ,ןדיי יד (
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 המודכו סאטיוא ,ןיז-ילכ ןופ ןקירבאפ ןיא אזלא ,ןקירבאפ

 רעד ןיא .ןרעוו טרינימילע קידהגרדהב ןטראד ןופ ןפראד

 ערעדנוזאב ןיא ןעלמאזפיונוצ ייז ןעמ ףראד עזאפ רעטשרע
 ןעמ ףראד עזאפ רעקידרעטייוו רעד ןיא .סעלאה-סקירבאפ

 ךרדב ןקירבאפ ענעסאלשעג ןיא ןרירטנעצנאק ךיג ךעלגעמ

 ףיוא .ןעגנוצאזאב-עלאה ערעדנוזאב עקיזאד יד ןופ שיוטסיוא

 זיולב .בוג .נעג רעד ןיא טאהעג רימ ןטלאוו ןפוא-ןימדאזא

 קיטייצכיילג ןטלאוו סאוו ,ןקירבאפ ענעסאלשעג עכעלטע

 .ןרעגאל-עיצארטנעצנאק ןעוועג

 עשידיי יד ןטערטראפ וצ ןבערטש רימ ןלעוו רעהכאג 3

 ןופ לייט-חרזמ ןיא ןפאש ןוא ןקאילאפ ךרוד תוחוכ-רעטעברא

 ,ןקירבאפ ערענעלק לאצ ערעסערג א טאטשנא .בוג .נעג רעד

 א רעבא .ןרעגאל-ץנאק-ןקירבאפ עשידיי עסיורג עכעלטע

 יד ןפראד ,ןשטנווו סרעריפ םעד טימ םכסהב ,גאט ןסיוועג

 .ןדניוושראפ טראד ןופ ךיוא ןדיי
 רעלמיה .ה ןבירשעגרעטנוא

 לסילשילייטראפ
 להאפ רעריפ -- .ג .א--.ס .ס 41

 רעגירק "- .-.ג.א- 00 2

 קינצאבאלג רעריפנעדאגירב .ס .ס 3

 טמאטפיוהסטייהרעכיזסכייר 4

 ףלווו רעריפ -- .ג .א --.ס .ס 5

 : טקיביולגאב

 טדנארב

 רעריפ -- .ב .ס .א .ס .ס

 ןוא רענגאוו רעטסיימריטראווק .נעג ןראפ ןראלפמעזקע יירד)

 .(ךריקסלעפפיט .קלאפרעטנוא

 2 .מונ טנעמוקאד

 ,טרא-עדנאמאק-דלעפ ןייז ןופ ןרעגירק וצ רעלמיה

 1943 ראונאי
 .ס .ס רעריפסכייר םנופ באטש רעכעלנעזרעפ

 .ס .ס רעריפסכייר רעד

 רעמונ -- ףיול

 11.1.1943 טרא-עדנאמאק-דלעפ

 םייהעג
 ! רעגירק רערעייט

 וצ טשיג ריד באה'כ .עשראוו ןיא ןעוועג ךיא ןיב ןטכענרעייא
 יצ ,רעכיז ףיוא טסווועג טשינ באה'כ לייוו ,ןבעגעג ןסיוו

 -ראד א ןעגנערבפארא ןסייהעג ךיז באה'כ .ןייז ןטראד לעוו'כ
 א ,''ןאיצקעפסניא-גנוטסיר-סערעעה" רעד ןופ ןשטנעמ ןקיט
 .רעטטערפ קינוואקלאפ ןסיוועג

 .ןדיי 40.000 ןופ ןל-אמיק א ךאנ ךיז טניפעג עשראוו ןיא

 -יפעג 32.000 .8.000 ןקישפא ןעמ טעוו געט עטסטנאנ יד ןיא
 -סודניא-סגנונפאוואב רענעפורעג יוזא רעד ןיא ךאנ ךיז ןענ
 -סנעבעט .ק רטלאוו עמריפ רעד ןיא לעיצעפס ןוא ,עירט

 .עשראוו ןיא טפאשלעזעג-טידנאמאק

 -פאוואב םעד ןייז עידומ רעטטערפ .קלאפ ןסייהעג באהיכ
 רעדנווו'כ זא ,רעלדניש טנאנעטייל .נעג ראטקעפסניא-סגנונ
 טשיג ןענייז ןדיי עגונב סעיציזאפסיד עניימ סאוו ,רעייז ךיז
 .טריפעגסיוא ןראוועג

 06 שימרעק ףסוו רד

 -בעפ ןט-15 ןזיב ןימרעט ןייא ךאנ טמיטשאב אזלא באה'כ
 עקידנגלאפ טריפעגסיוא ןרעוו ןפראד'ס ןכלעוו זיב ,1943 ראור

 :ןכאז

 טלאהיכ .סעמריפ עטאווירפ ןופ גנורינימילע עקידפכית (1

 יד זא ,ךיז ןעימאב וצ קיטכיוו ןוא קיטיונ טגנידאבמוא ראפ

 ךיז לאז'מ זא ,טכאמעג ןבאה עכלעוו ,םיטאבעלאב עקינעי

 רעלענש סאוו ןלאז ,ןייגאב ןענעק טשינ ייז ןא טרא ןפיוא

 .טנארפ ןפיוא טקישעג ןוא רעטילימ ןיא ןעמונעג ןרעוו

 רעד טימ ףראד טמאטפיוה-סטייהרעכיז-סכייר רעד (2

 םיחוור ןוא ןטפעשעג יד ןייז קדוב יונעג ןראזיווער ןופ ףליה

 טפאשלעזעג-טידנאמאק-סנעבעט .ק רעטלאוו עמריפ רעד ןופ

 -טשינראג רעד זיא ,העוט טשינ ךיז ןיב ךיא ביוא .עשראוו ןיא
 רעכעלגעמראפ א ראי 3 ןופ ךשמ ןיא ןראוועג ןאמ רעקידנציזאב

 ,םעד בילוצ זיולב ,רענאילימ ןייק טשינ ביוא ,סאבעלאבעמריפ

 עשידיי עקיליב םיא טרעפילעג ןבאה -- הכולמ יד ,רימ סאוו

 .טנעה-סטעברא
 א ןיא ןדיי 16.000 עצנאג ןופ גנוריפרעביא עקידפכית 3

 יד .זיירק רענילבול ןיא טשרעביל רעגאל-עיצארטנעצנאק
 ץלא סאד זא ,עיטנאראג א טמוקאב עיצקעפסניא-סגנונפאוואב

 טציא זיב יוו טעוו תומכ ךייש סאוו ןה ןוא ,טייצ ךייש סאוו ןה
 זא ,ךיוא ןיימ'כ .טרעפילעג ןוא טריצודארפ ןרעוו רעטייוו ךיוא

 .רעקיליב ןלאפסיוא טעוו סאד

 ןקירבאפ ערענעלק ייר א עגונ ךיוא זיא עקיבלעז סאד 4

 -לעוו ,ןלייט-ןאלפארעא ןוא -ןישאמ ןריצודארפ סאוו ,אטעג ןיא
 .העגאל ןיא ןרעוו טריפעגיסוא ךיוא ןענאק עכ

 -שנא-סגנוטעברארעביא-ןזייא עכעלקריוו עקירעביא יד (5

 זיא-טשינדווו ןעגנערבפיונוצ רעכיג סאוו ןעמ ףראד ןטלאט

 טימ קירבאפ ןייא ןענעדרַאנייא ןענאק לֶאז'מ .בוג .נעג ןיא

 ךעלסילשסיוא ןייטשאב ןלאז רעטעברא יד ןוא ןלייטפא עכעלטע

 .טרילאזיא ןוא ןטיהעג סנטסגנערטשמא ןדיי ןופ

 .ןדלעמ וצ םעד ןגעוו רימ ןוא ןריפוצכרוד סאד טעב'כ

 ! רעלטיה לייה

 רעלמיה .ה טפירשרעטנוא

 טפירשרעטנוא

 רעריפנאבמרוטשרעבא .ס .ס

 : ןעמוקאב ןטפירשפא
 טמאטפיוהסטייהרעכיזסכייר .1
 להאפ רעריפנפורגרעבא .ס .ס 2

 .שינטנעק וצ ףלאוו רעריפנפורגרעבא .ס .ס םעד

 3 .מונ טנעמוקאד

 טמאטפיוהסגנוטלאוורעפפטפאשטריוו ןופ ףעש םוצ רעלמיה

 טרא"אדנאמאק-דלעפ ןופ להאפ רעריפנפורגרעבא .ס .ס

 1943 ראורבעפ רעט"6

 .ס .ס רעריפסכייר םנופ באטש רעכעלנעזרעפ

 343 םייהעג טקא רעמונ וויכרא

 .ס.ס רעריפסכייר

 38 ,32 ,43 רעמונ ףיוא

 טרא-טנאדנאמאק-דלעפ

 1943 ראורבעפ ןט"6
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 םייהתע ג

 .ס .ס טמאטפיוהסגנוטלאוורעפסטפאשטריוו ןופ ףעש םוצ

 .להאפ רעריפנפורגרעבא .ס .ס

 ןילרעב

 -ראוו ןיא רעגאל-עיצארטנעצנאק א ןפאש וצ ןדראראפ ךיא (1

 .אטעג-רעוועש
 עלא טכארבעגפיונוצ ןרעוו ןפראד רעגאל ןעקיזאד םעד ןיא (2
 עטאווירפ ןיא ןטעברא .עשראוו ןיא ךיז ןעניפעג סאוו ,ןדיי
 .ןטאבראפ ןדיי ראפ זיא ןקירבאפ

 רעוועשראוו ןופ ןקירבאפ עטאווירפ עקיטציא-זיב יד (
 -עיצארטנעצנאק םעד ןיא טריפעגרעביא ןרעוו ןפראד אטעג

 .(ןקירבאפ-הכולמ) רעגאל
 טימ רעגאל-עיצארטנעצנאק רעוועשראוו רעצנאג רעד 6

 טריפעגרעביא רעלעגש סאוו ףראד רעניווונייא ענייז עלא
 -קודארפ יד זא ,רעבא יאנתב טנגעגמוא ןוא ןילבול ןייק ןרעוו
 .ןדייל טשינ טעוו עיצ

 רעלמיה : טפירשרעטנוא

 ןייק רעגירק רעריפ -- .ג .א--.ס .ס םעד שינטנעק וצ ןקישרעביא
 .עקארק
 רעריפ -- .ב .ש .א -- .ס .ס ,טדנארב טפירשרעטנוא

 4 .מונ טנעמוקאד

 .ס .ס רעריפסכייר רעד

 38 ,33 ,43 רעמונ-ףיול

 טרא-טנאדנאמאק-דלעפ

 1943 ראורבעפ ןט"6

 .ס :ס רעריפסכייר םנופ באטש רעכעלנעזרעפ

 וויכרא

 343 םייהעג .טקא .רנ

 םייהעג
 -ורגרעבא .ס .ס ,חרזמ -- רעריפ-ייצילאפ ןוא-ס .ס ןרעה םוצ
 רעגירק רעריפנפ

 עָקַארק

 םעד ןרעטשעצ וצ ךיא ןדראראפ םימעט - טייקרעכיז תמחמ
 -סנָאיצארטנעצנאק םעד ןריפרעביא ןכאנ אטעג רעוועשראוו

 ,רעזייה עכעלצונ ךאג עלא ןטלאהראפ ןרעוו ןפראד'ס .רעגאל
 .ןלאירעטאמ םינימ ערעדנא ןוא ןלייט

 ןופ גנוריפרעביא יד ןה ןוא אטעג ןופ גנורעטשעצ יד ןה

 רימ ןלעוו לאפנגעק ןיא לייוו ,קידנעווטיונ ןענייז רעגאל-ץנאק
 אטעג רעד ןעוו ,לאפ ןיא ןוא עשראוו ןקיאוראב טשינ לאמנייק

 -ראפ יד ןטארסיוא ןענאק טשינ ןעמ טעוו ,ןביילבראפ טעוו
 .טייקשירעכערב

 רעד ןגעוו ןאלפ םעניימעגלא ןא ןלעטשראפ רימ ,טעב'כ

 זא ,סאד ןכיירגרעד תועדה-לכל ףראד'מ .גנורעטשעצ"אטעג
 עקיטציאזיב יד ןדניוושראפ ןלאז ךאלפרעביוא-דרע רעד ןופ
 ןיא ןטלאוו סאוו ,ןשטנעמרעטנוא 500.000 ראפ רעטרע-ןיווו
 יד זא ,סאד ךיוא ןוא ,ןשטייד ראפ טגיוטעג טשינ לאפ ןייק

 108< אטעג רעוועשראוו ןופ גנורעטשעצ עקיטליגדנע יד

 רעקידנכוסמ א ץלא ךאנ זיא סאוו עשראוו טאטש-ןענאילימ

 .ןרעוו טרענעלקראפ לאז ,הדירמ ןוא גנולאפעצ ןופ טרא

 רעלמיה : טפירשרעטנוא
 "פא ןא טמוקאב .ד .ס ןוא ייצילאפ"טייקרעכיז ןופ ףעש רעד (2
 ,שינטנעק וצ סע טמענ ןוא טפירש

 .א .א

 :טפירשרטנוא

 רעריפ ב .ש ,א - 0 .ס

 5 .מונ טנעמוקאד

 8 ,32 ,43 םייהעג

 הבושת רעד ייב ןבעגנא

 לפמעטש

 1943.6.2 עקארק

 גנוריגער רעד ןופ ןינב

 םייהעג

 עשראוו-אטעג עיצקא ןגעוו טראפאר"דנע :עגונ

 : תוכיישב

 .1 .עגאלייב

 םוצ

 ייצילאפ רעשטייד רעד ןופ ףעש ןוא .ס .ס רעריפסכייר

 .רעלמיה ךירנייה

 1 .וו .ס ןילרעב

 ! רעריפסכייר

 םענופ טראפאר-דנע םעד רעביא ךייא ךיא קיש טגיילעגייב

 ייצילאפ רעד ןופ ראיאמ -- .נעג ןוא .ס .ס רעריפעדאגירב

 -יירפא רעד ןיא ייצילאפ ןוא .ס .ס ןופ לייטנא ןגעוו פָארטש

 רעוועשראוו ןיא טריפעגכרוד ןראוועג זיא סאוו ,עיצקאסגנוקינ

 .1943 יאמ ןט-16 ןזיב לירפא ןט-19 ןופ ךשמב אטעג

 רעלטיה לייה

 : טפירשרעטנוא

 רעגירק (--)

 רעריפ -- .ג .א -- .ס .ס

 לארענעג-ייצילַאפ

 6 .מונ טנעמוקאד
 טרא-עדנאמאק-דלעפ ןופ .ס .ס רעריפסכייר
 טרא-לעטשפא-דלעפ ןופ .ס .ס רערפיסכייר

 1943 ינוי ןט-11 םעד

 טמאטפיוהסגנוטלאוורעפסטפאשטריוו .ס .ס ןופ ףעש םוצ (1
 .ד .ס ןוא ייצילאפסטייקרעכיז רעד ןופ ףעש םוצ (2

 סאג ענלעיזד ףיוא הסיפת יד ןעלדנאווראפ וצ : ןדראראפ'כ

 -עיצארטנעצנאק א ןיא אטעג רעוועשראוו םענעזעוועג םניא
 ןביילק וצ עבאגפיוא "ד ןבאה ןלעוו ןטנאטסערא יד .רעגאל

 -רעטאמ ערעדנא ןוא ךורב-ןזייא ,לגיצ ןענאילימ ןרדס ןוא

 -הסיפת יד .אטעג םענעזעוועג םניא ךיז ןעניפעג עכלעוו ,ןלאי

 ןפראד טעברא רעקיזאד רעד וצ טצונאב ןרעוו סאוו ,סעקינ
 .טכיזפיוא רעלעיצעפס א רעטנוא ןעניפעג ךיז

 .ס .ס ןוא חרזמ-רעריפדייצילאפ ןוא .ס ,ס רערעכעה רעד

 1943 ינוי 1



2.09 

 -טאטש רעד זא ,ןטיהפא ןפראד עשראוו רעריפ-ייצילאפ ןוא

 .טרילעווינ םאקלופ ןרעוו לאז אטעג םענעזעוועג םנופ חטש

 ןכאנ .ןטאשראפ ןרעוו ןפראד לאנאק רעדעי ןוא רעלעק רעדעי

 טיבעג ןקיזאד םעד ףיוא ןעמ ףראד ןטעברא יד ןקידנעראפ

 .קראפ ןסיורג א ןענדראנייא ןוא דרע ןטישנַא

 חרזמ-רעריפ ייצילאפ ןוא --.ס .ס ןרעכעה םנופ העידי רעד וצ

 ךיוא יוו / רעגירק /

 / פָאַארטש / עשראוו-רעריפ-ייצילאפ ןוא - .ס .ס 6

 7 .מונ טנעמוקאד

 ייצילאפ רעשטייד רעד ןופ ףעש ןוא .ס .ס רעריפסכייר

 טמאטפיוהסגנוטלאווררעפפטפאשטריוו -.₪ .פ

 76--51--61 ןאפעלעט רעקיטרא

 76--51--01 ןאפעלעט רעשיטאטש-ןשיווצ

 1943 ילוי ןט-23 םעד ןילרעב

 טסעוו-עדלעפרעטכיל

 -עשראוו םעגנעזעוועג ןיא רעגאל-ץנאק א ןענדראנייא :עגונ

 אטעג

 1943 ינוי ןט-11 ןופ לעפאב :ווירב םוצ

 .ס .ס רעריפסכייר םוצ

 11 הו .5 ןילרטפ

 8 .רנ סאג-טכערבלא-ץנירפ

 ! רעריפסכייר
 טעדנירגעג זיא רעגאל-עיצארטנעצנאק רעד זא ,עדלעמ ךיא

 .1943 ילוי ןט-19 םעד אטעג רעוועשראוו ןיא ןראוועג
 -- .ס .ס םעד טמיטשאב ךיא באה טנאדנעמאק-רעגאל סלא

 -וקאב םישדח עטצעל יד טאה סאוו ,עקעג רעריפמרוטשרעבא

 .ןעזואאהטאמ רעגאל-עיצארטנעצנאק ןיא קיטקארפ ןעמ

 טצונאב ןרעוו ןטנאטסערא יד ןלעוו לעפאב ןטימ םכסהב

 ןופ גנורעסערגראפ יד .ןלאירעטאמ ןעלמאז ןוא ןקיטייזאב וצ

 ןעיובסיוא ןכאנ ,לענש ןעמוק טעוו סעקינהסיפת לאצ רעד

 אטעג םענעזעוועג ןיא ןטעברא יד .רעטרע-ןיווו עקידרעטייוו

 ןוא -- .ס .ס ןטימ גנוקידנעטשראפ רעיונעג ןיא טריפעג ןרעוו

 -עדאגירב .ס .ס טקירטסיד רעוועשראוו ןיא רעריפ-ייצילאפ

 .פַארטש רעריפ
 להאפ : טפירשרעטנוא

 .ס .ס"נעג ןוא רעריפ -- ,ג .א --.ס .ס

 8 .מוג טנעמוקאד

 טמאטפיוהסגנוטלאווראפסטפאשטריוו .ס .ס

 765261 ןאפעלעט-טרא

 768101 טאטש רעד ץוחמ ןאפעלעט

 (: /4-5) 38/11 / כ/\אצ :ןמיס-ַאדנאטקיד

 1943 רעבאטקא 29 ,ןילרעב

 טסעוו -- עדלעפרעטכיל

 ןופ באטש רעכעלנעזרעפ :לפמעטש

 גנוטלאווראפ-ץנעדנאפסעראק ,רעריפסכייר

 100 שימרעק ףסוי ריד

 343 / םייהעג .מונ טקא

 אטעג רעוועשראוו ןופ גנוכיילגסיוא : עגונ

 1 :עגאלייב

 .ס .ס רעריפסכייר םוצ

 5 שש 11 ןילרעב

 8 סאג-טכערבלא-ץנירפ
 ! רעריפסכייר

 יד ןגעוו טראפאר א רעביא ךייא ךיא קיש טגיילעגייב

 -סיוא םעד עגונב ןעגנונדראראפ טציא זיב ענעבעגעגסיורא

 .אטעג רעוועשראוו / ןופ חטש / םעד ןכיילג

 רעלטיה לייה

 ,להאפ : ןבירשעגרעטנוא

 לארענעג ןוא רעריפנעפורגרעבא .ס .ס

 .ס .ס ןעפאוו רעד

 9 .מונ טנמוקאד

 ,טמאטפיוהסגנוטלאווראפ-סטפאשטריוו .ס .ס

 1943 רעבאטקא 29 ןילרעב

 רעריפסכייר ןופ באטש רעכעלנעזרעפ : לפמעטש

 343 / םייהעג .מונ טקא

 טראפאר

 םעד עגונב ןעגנונעדראראפ ענעבעגעגסיורא טציא זיב יד ןגעוו

 .אטעג רעוועשראוו / ןופ חטש / םעד ןכיילגסיוא

 רעלממאק .שזניא רד רעריפעדאגירב .ס .ס : רעבעגפא-טכיראב

 לצנירפ רעריפמרוטשטפיוה .ס .ס

 וויטאיציניא עכעלטמא 1

 סאד 1943 ינוי 11 םעד ןליופאב טאה .ס .ס רעריפסכייר רעד

 עשינכעט יד .אטעג רעוועשראוו ןופ חטש םעד ןכיילגסיוא

 ןבעגעגרעביא ןראוועג זיא גנונדראראפ רעד ןופ גנוריפכרוד

 .6 גנולייטפא ,טמאטפיוהסגנוטלאווראפ-סטפאשטריוו .ס .ס םעד

 .8 גנולייטפא יד ךרודא טריפ םיריסא ןופ ןלעטשוצ סאד

 .ןעגנונדראראפ יד ןופ ףקות ןיא טרא (2

 .ראטקעה 320 ןופ חטש א טמענראפ אטעג רעוועשראוו רעד

 ןבעגעגפא טציא זיב ןעמ טאה ךאלפרעביוא רעקיזאד רעד ןופ

 -יוא עטעטכינראפ יד .ראטקעה 120 גנוטלאווראפ-ליוויצ רעד

 180 טפערטאב ,ןכילגעגסיוא ןרעוו ףראד סאוו ,ךאלפרעב

 | .ראטקעה
 12 םורא ןעמענ ,ןרעטשעצ ףראד ןעמ סאוו סעדייבעג יד

 ןרעוו ןפראד סע .חטש ןטיובראפ ןופ רעטעמ קיבוק ןאילימ

 .ןרעיומ רעטעמ קיבוק 2.640.000 אקריצ טרעטשעצ

 ןופ םימוכס ערעסערג ןעניפעג ךיז ןלאז סעדייבעג יד ןיא

 .ןזייא-ךורב

 ןעגנונרראראפ ענעבטגטגפיורא יד (3

 -רעטאמ עטלמאזעגפיונוצ יד ןריפסיורא ןוא ןריטנאמעד ידכ

 .ןעגנוגדראראפ עקידנגלאפ ןראוועג ןבעגעגסיורא ןענעז ןלאי

 יוב
 רעעפש רעטסינימסכייר ןופ ןראוועג ןעמוקאבסיורא זיא סע

 -לארענעג :רעקידנגנירד סלא רעמונ-גוצראפ רעקידנגלאפ

 43 2 טס .1 : טנמאנרעוווג
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 סטמריפ

 יד ןענעז "ּואב סושסיואטפיוה" "ואב 062" טימ םכסהב

 ןטעברא ייב / ןראוועג טקיטפעשאב סעמריפ עקידרעטייוו

 רעלקרעמ עמריפ רעד ןופ גנוטייל רעד רעטנוא -- / אטעג ןיא

 טפאשלעזעג "ואבפיט עשישטיידטסא" ,(ואגעטראוו) אווַארטסא

 -ייק ילליוו -- רעבאב גרובמואנ גנוטפאה רעטצענערגאב טימ

 .ןילרעב ,טפאשלעזעגיוב רענילרעב ,עשראוו ,רעמ

 תובייחתה יד ןעמונעג ךיז ףיוא ןבאה סעמריפ עטנאמרעד יד

 .ךעלגעט רעטעמ קיבוק 4.500 ןריפסיורא ןוא ןרעטשעצ וצ

 עקידנגלאפ טצונאב ןעמ טַאה 1943 רעבאטקא 15 םעד זיב

 : ןעגנוטכירנייא

 סרעגאב 0

 ןסלער .מק 5

 סעקטענאגאוו 0

 .ןוויטאמאקאל 0

 עטנאמרעד יד ןגראזאב סאד ךעלגעמ טשינ זיא'ס יוו תויה

 טלעטשעגרעביא 80% ןעמ טאה ,ףאטשנערב טימ ןענישאמ

 עקיטיונ יד .עפאר ףיוא 20%  ,טעטיצירטקעלע ןוא עראפ ףיוא

 .וורעזער סלא טרעכיזראפ ןעמ טאה ןענישאמ*לזיד

 ןעגנולדנאהרעטנוא טריפעג ןרעוו טנעמאמ ןקיטציא ןיא

 ,אטעג ןופ חטש ןפיוא ןריפכרודא חוכמ "ןאב-טסא" רעד טימ

 יוזא ןוא געוו-ןאב ןלאמראנ א ,ןרעוו טרעטשעצ ףראד סאוו

 ןוייסאמ עטרעטשעצ יד ןריפסיורא סאד ןכעלגעמרעד םורא

 ."ןאב-טסא" רעד ןופ ןצונ ןראבלטיממוא םוצ

 -סערא 1500 טצונאב טציא זיב ןעמ טאה טעברא רעד וצ

 ןעמ ףראד ןעגנוטכירנייא יד ןופ ןעמוקנא ןכאנ ךיילג .ןטנַאט

 ענעגנודעג סלא ןטעברא םעד רעסיוא .םיריסא 2.000 ןקיטפעשאב

 ןלעוו סעמריפ יד .ןקאילאפ 400 ןוא ןשטייד 145 רעטעברא

 רעטעברא עטלושעג 240 טייצ רעטסטנאנ רעד ןיא ןקיטפעשאב

 ןופ ןשטנעמ 30 ,סרעטסיימ-רעלשיט 30  ,ןטסינישאמ ןוא

 .לאנאסרעפ-סלדנאה ןוא ןשינכעט

 ןרעוו טנדראעגנייא טעוו ןטנאטסערא יד ןעמענוצפוא ידכ

 .רעגאל-עיצארטנעצנאק א אטעג זופ חטש ןפיוא

 : ןטינשפא 3 ןיא טקידנעראפ ןרעוו טעוו רעגאל ןופ יוב רעד

 1943 רעבמעוואנ 15 ןזיב טינשפא יוב .1

 1944 ראונאי 31 ןיב " " 2

 1944 ראורבעפ 28 ןזיב " "3

 עטקיטפעשאב יד ןופ טייקיבעגסיוא-סטעברא עכעלגעט יד

 ןוא ראטנעווגיא-ןענישאמ ןופ בצמ ןקיטציא םעד ייב סעמריפ

 םייב .רעטעמ-קיבוק 4.500 ןפערטאב ףראד תוחוכ-סטעברא

 / ןטעברא יד / ןקידנעראפ ןטרינאלפ ןופ טייצ יד ןקיטכיזקיראב

 םוכס ןקידכעלייק םעד ןפערטאב סאד טעוו ,1.844 םעד

 .ןרעיומ ענעמונעצ רעטעמ-קיבוק 1.100.000 ןופ

 ךשמ ןיא ףראד רעיומ רעטעמ-קיבוק 1.540.000 טשער רעד
 -ערפארא ןכאנ .דרע רעד טימ ןרעוו ןכילגעגסיוא טייצ רעד ןופ

 םורא ןוא רעגאל-עיצארטנעצנאק םעד ףיוא ראטקעה 30 ןענעכ

 טימ ןרעוו טרעכעהעג חטש רעד שעוו ,ןגעוו ףיוא ראטקעה 0

 ןרעוו ףראד זורג רעד .רעטעמ 1,20 א ףיוא זורג ןופ ןסאמ יד
 ןוא ,האוצ ןוא שא טימ ,טאטש רעד ןופ ןלאפפא טימ טקעדאב

 .טייזראפ ןאד

 ןקידכעלייק א ףיוא טצאשעג ןרעוו ןטעברא יד ןופ ןטסאק יד

 עקידנעגלאפ ךיז ןיא טלאהטנא עמוס יד .ןאילימ 150 ןופ םוכס

 1002 ָאטעג רעוועשראוו ןופ גנורעטשעצ עקיטליגדנע יד

 : סעיציזאפ

 ןטיובראפ רעטעמ-קיבוק ןאילימ 12 ןופ גנורעטשעצ יד 1

 -עיצארטנעצנאק א ןעיובפיוא סאד קידנכערניירא חטש

 0 -- קראמ 11.50 יצ רעגאל

 רעטעמ קיבוק 1,100.000 א ןריפסיורא סאד 2

 0 --קראמ 8 וצ זורג

 ןביוא יוו ןקעדאב סאד ,ראטקעה 120 ןופ ןכיילגסיוא סאד 3

 ראפ קראמ 10.000 וצ ןעייזראפ סאד ןוא ןבירשעג

 1 ,0 ראטקעה

 ןוא ןסלער יד ןגיילרעדנאנאפ סאד ,ןעגנוטכירנייא-יוב 4
 200 ייז ןעמענפארא סאד ןאד

 טרעוו ןלאירעטאמ ענעמוקאבסיורא יד ןופ טרעוו רעד

 -נידאב עשיפיצעפס יד בילוצ .קראמ ןאילימ 5 ףיוא טצאשעג
 ןפיוא ןענעכער טשינ ןעמ ןעק עשראוו ןופ חטש ןפיוא ןעגנוג
 ןריזינאגרא סאד תמחמ ,טלעג ןיא טרעווכיילג םעד ןעמוקאב

 רעדא טייל-רעטילימ ךרוד / ןלאירעטאמ יד / ןריפסיורא ןופ

 גנורעפיל רעטסיזמוא ראפ ראנ ךעלגעמ זיא ןשטנעמ עליוויצ

 .ןלאירעטאמ עקיזאד יד ןופ

 להאפ : ןבירשעגרעטנוא

 10 .מונ טנמוקאד

 -בעפ 13 םעד ןילרעב ,טמאטפיוהסגנוטלאווראפ-סטפאשטריוו .ס .ס

 44 ראור

 טכיראב

 רעוועשראוו םעד ןרעטשעצ םייב ןטעברא יד ןופ גנאג ןגעוו

 .אטעג

 ןופ לארענעג ןוא רעריפנעפורג .ס .ס :רעבעגפא-טכיראב

 רעריפנאבמרוטש .ס .ס ,רעלממאק .שזניא ר"ד .ס .ס ןפאוו
 .לצנירפ

 ןטעברא עטריפעגפיוא יד 1

 רעטעמ-קיבוק ןאילימ 12 ה"ס טמיטשאב זיא ןרעטשעצ םוצ
 טרעטשעצ רעטציא זיב ןעמ טאה םעד ןופ .חטש ןטיובראפ

 -אב טינשכרוד רעכעלשדוח רעד .רעטעמ-קיבוק 0
 .רעטעמ-קיבוק 1.770.000 טציא טפערט

 עקידרעטייוו יד ןראוועג טלמאזעגפיונוצ ןענעז זורג ןופ

 : ןלאירעטאמ

 לגיצ ןענאילימ 6
 ןזייא-ךורב ןאט 0

 ןזייא-ךיורבראפ ןאט 0
 -יילב ןוא שעמ ,רעפפוק --ןלאטעמ ענרעזייא טשינ ןאט 1

 .ךורב
 תוחוכ-סטעברא עטקיטפעשאב יד 2

 58 ןשטייד
 1.246 ןקאילאפ

 2.040 םיריסא
 3.344 ןעמאזוצ
 -קיטפטשאב יד ךרוד קראפ"ןענישאמ רעטלעטשעגוצ רער 3

 סעמריפ עט
 -גאמ ןיא ךיז טניפעג טשער רעד ,4 ןטעברא סע ; סערגאב 1

 שזאט
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 רעפעלש 8
 סעקטענאגאוו 0

 ןסלער .מק 1

 ןעמ טאה ,סרעפעלש ןוא סעקטענאגאוו ,סערגאב ךייש סאוו

 עטרינאלפ יד טכיירגרעד טשינ ןטייקירעווש-טארפסנארט תמחמ

 "רעביא זיא ןסלער לאצ עקיטיונ ביוהנא םייב יד .ןרעפיצ

 .מ"ק 4,1 טימ ןראוועג ןגיטשעג
 ןלאירעטאמ עטרעטשעצ ןופ ןריפסיורא סאר 4

 ןופ תמחמ ,זייוולייט ראנ ראפ טמוק זורג ןופ ןריפסיורא סאד

 ןייק רעמענרעטנוא עטקיטפעשאב יד טשינ ןציזאב טייז ןייא

 יד ךאנ טאה טייז רעטייווצ רעד ןופ ,ראטנעווניא ןטעלפמאק

 ,עפמאר-ןטייז רעד ןופ יוב םעד טקידנעראפ טשינ "ןאבטסא"

 טזומעג טאה ןעייוומארט ןופ ףליה רעד טימ ןריפסיורא סאד

 זיא ,רעגאל םעד ןכאמראפ ןבילוצ םעראוו ,טלעטשעגפא ןרעוו

 .טעברא רעד וצ םיריסא ןייק ןאראפ טשינ קילבנגיוא ןיא

 רעגאל-עיצארטנעצנאק ןופ יוב רער 5

 95% ףיוא טקידנעראפ זיא טינשפא-יוב רעטשרע רעד

 60%" : / , רעטייווצ רעד
 טרינגיזער ןעמ טאה טינשפא-יוב ןט-3 םעד ןקיטראפסיוא ןופ

 5.000 ראנ 10.000 םוקמב ןרעוו טקיטפעשאב ןלעוו סע תמחמ

 ןטשרע ןיא ןריטראווקנייא ןענאק טעוו ןעמ עכלעוו ,םיריסא

 5.000 [עקידרעטייוו] ןקיטפעשאב ןופ .טינשפא ןטייווצ ןוא

 ןזיוועגסיורא ךיז טאה סע תמחמ טרינגיזער ןעמ טאה םיריסא

 .ןקאילאפ 1.200 ןקיטפעשאב סאד ךעלגעמ ראפ

 ןימרעט 6
 ןטלאהעגנייא ןרעוו טעוו 1944 טסוגיוא 1 ןזיב ןימרעט רעד

 ןסיירפיוא .ה .ד שזאטנאמעד ןקידניטולחל א ןגעוו טייג סע ביוא

 ךעלגעמ טשיג טעוו זורג ןופ ןריטראפסנארטפא סאד .רעזייה יד

 ןיא ןראוועג טגאזעג ןיוש זיא סאוו םעד טימ םכסה ןיא ,ןייז

 ןרעוו ןלעוו זורג ןסאמ ענעבילבעגרעביא יד .טכיראב ןטצעל

 ןרעוו ךעלגעמ טייוו יוו ןלעוו ןוא טרא ןפיוא ןכילגלעגסיוא
 .טייזראפ ןוא ,ןעילאקעפ ןוא שא טימ טקעדעגוצ

 להאפ : טפירשרעטנוא

 11 טנמוקאד

 1944 לירפא 19 ןילרעב

 טמאטפיוהסגנוטלאווראפ-סטפאשטריוו .ס .ס

 (4/\0---(כ0- 0

 3--773 םייהעג

 םייהעג

 טכיראב

 רעוועשראוו ןופ ןרעטשעצ ןרעביא ןטעברא יד ןופ גנאג ןגעוו

 .אטעג

 טנאנטייל לארענעג ןוא רעריפנפורג ס"ס :רעבעגפא-טכיראב
 .רעלממאק .שזניא ר"'ד ס"ס ןפאוו ןופ

 ןטעברא עטריפעגסיוא יד 1

 רעטעמ-קיבוק ןאילימ 12 ךרעב טמיטשאב זיא ןרעטשעצ םוצ
 ןסירעגפיוא ןוא טרעטשעצ זיא םעד ןופ .חטש ןטיובראפ

 ןענעז שזאטנאמעד ןופ .רעטעמ-קיבוק 6,730.000 ןראוועג
 :ןלאירעטאמ עקידנגלאפ ןראוועג טרעפילעגפא טציא ןיב

 ; לגיצ ןאלימ 5

 144 שימרעק ףסוי ר''ד

 טריניזאגאמראפ זייוולייט זיא סאוו ,ןזייא-ךורב ןאט 6
 ;ןטעברארעביא םוצ ןראוועג טלעטשעגוצ ףכית זייוולייט ןוא

 ; ןראוועג טריניזאגאמראפ זיא סאוו ,ןזייא-סכיורבראפ ןאט 5
 .ךורב-יילב ןוא שעמ ,רעפוק ןאט 6
 .תוחוכ-טעברא עטקיטפעשאב יר 2

 (ןשטייד-סכייר) ןשטייד 65

 ןקאילאפ 0

 םיריסא 0

 ןעמאזוצ 5
 ךרוד ןראוועג טלעטשענוצ טציא זיב זיא פאוו ,ראטנעווניא 3

 : פעמריפ עטרישזאגנא יד
 שזאטנאמ ןיא טשער רעד ,7 ןטעברא ,סרעגאב 3

 סרעפעלש 2

 סעקטענאגאוו 0
 ןראוועג טגיילעגסיוא ןענעז'ס עכלעוו ןופ ,ןסלער .מק 28/7

 .מ"ק 12,2 : ןגיילסיוא םוצ [ןבילבראפ] ,מ"ק 5

 -ריפ ערעדנוזאב יד טלעפ טראפסנארט ןטפאהלגנאמ ןבילוצ

 םורא יוזא .ראטנעווניא ןסיורג רעייז ןופ ןלייט ץלא ךאנ סעמ

 רעד ןיא ןרעוו ןגיוצעגניירא טייקצנאג ןייז ןיא טשינ רע ןאק

 .טעברא
 לאירעטאמ םענעפירעגפיוא םעד ןריפסיורא פאר .4

 סנפיוהטסימ ףיוא זורג רעטעמ קיבוק 0
 טימ ןראוועג טריפעגסיורא ןענעז זורג רעטעמ קיבוק 0

 .ןאב ןוא ןעייוומארט יד
 םוצ םיריסא סיוא ןלעפ רעגאל םעד ןסילש ןטימ תוכייש ןיא

 -סיורא סאד ןלעטשפא קילייווטייצ טזומעג ןעמ טאה ,ןעוועדאל
 זורג םעד ןריפסיורא סאד ךיוא .ייוומארט ןטימ זורג םעד ןריפ
 ,םעד בילוצ ןראוועג טלעטשעגפא זיא "ןאב-טסא" רעד טימ

 באטשאמ ןסיורג א ןיא טריפעגכרודא טציא טרעוו סע סאוו

 רעד ןופ ןרעגנעלראפ סאד וויטקעפסער ןעיוברעביא סאד

 .עפמאר-ןטייז
 רעטיירב ןראוועג זיא זורג ןופ ןריטראפסנארטפא סאד

 תעל טפערטאב טייקיבעגסיוא עכעלגעט יד .טיובעגרעדאנאפ
 .זורג רעטעמ קיבוק 1.100 התע

 רעגאל-עיצארטנעצנאק ןופ יוב רער 5

 ףיוא ןראוועג טקיטראפעגסיוא זיא טינשפא-יוב רעט-1 רעד

9% 
 ףיוא ןראוועג טקיטראפעגסיוא זיא טינשפא רעט-2 רעד

7% 
 ,טרינגיזער ןעמ טָאה טינשפא-יוב ןט-3 םעד ןקיטראפסיוא ןופ

 ןיא ןראוועג טלעטשעגראפ זיא'ס סאוו םעד טימ םכסה ןיא

 .טכיראב ןטצעל

 ןימרעט 6
 ביוא ןטלאהעגנייא ןרעוו טעוו 44 טסוגיוא 1 ןזיב ןימרעט רעד

 .רעזייה יד ןסיירפיוא .ה .ד ,שזאטנאמעד ןצנאג ןגעוו טייג סע

 יוו ,ןצנאגניא ךעלגעמ ןייז טשינ טעוו זורג ןופ ןריפסיורא סאד
 .טכיראב ןקידרעירפ ןיא ןראוועג טלעטשעגטסעפ ןיוש זיא סאד

 ןרעוו םורא יוזא טעוו זורג םענעבילבעגרעביא ןופ לייט א

 טימ טקעדעגוצ ךעלגעמ טייוו יוו ןוא טרא ןפיוא ןכילגעגסיוא

 ץלא ךאנ רעקידנרעיוד רעד בילוצ .טייזראפ ןוא האוצ ןוא שא

 א ןקיטפעשאב טשינ ןעמ ןאק רעגאל ןיא עננאטנאראווק

 -יזאד רעד .תוחוכ-סטעברא יוו םיריסא לאצ עקידנכערפשטנא



10% 

 -ערגראפ רעד ךרוד טליפעגסיוא לייוורעד טרעוו רוסחמ רעק
 .תוחוכ-סטעברא עשיליופ ןופ גנוקיטפעשאב רעטרעס

 1944 לירפא 19 םעד ןילרעב ןיא טלעטשעגסיוא
 .טמאטפיוהסגנוטלאווראפ"-סטפאשטריוו --- ס"ס

 6 לייטפא ןופ ףעש
 טפירשרעטנוא

 ס'"'ס ןפאוו ןופ טנאנטייל לארענעג ןוא רעריפנפורג ס"ס

 12 .מונ טנעמוקאד

 194 ינוי 10 ןילרעב

 טמאטפיוהסגנוטלאווראפ-סטפאשטריוו ס"ס

 םייהעג

 טכיראב

 ןופ טיבעג םענעסאלשראפ ןפיוא ןטעברא יד ןופ בצמי ןגעוו

 .עשראוו

 טנאנטייל-לארענעג ןוא רעריפנעפורג ס"ס : רעבעגפא טכיראב
 .רעלממאק .שזניא רי'ד ס"ט ןפאוו ןופ

 ןטעברא עטריפעגפרוד .1
 קיבוק ןאילימ 12 םורא ה"ס טמיטשאב זיא ןרעטשעצ םוצ

 ןוא ןעמונעגרעדנאנופ זיא טציא זיב .חטש ןטיובראפ רעטעמ

 1 ןזיב .רעטעמ-קיבוק ןאילימ 10 םורא ןראוועג ןסירעגפיוא
 : ןלאירעטאמ עקידרעטייוו יד ןראוועג טרעכיזראפ ןענעז 44 ינוי

 לגיצ 0
 (ךורב-יילב ,שעמ ,רעפוק) לאטעמ ןאט 5

 רעגאל ןפיוא ןזייא-סכיורבראפ ןאט 0

 -עגפא זייוולייט ,רעגאל ןפיוא זייוולייט ,ךורב-ןזייא ןאשט 4
 .ןטעברארעביא םוצ ןבעג

 תוחוכ-רעטעברא עטקיטפעשאב יד 2
 ןעמ טאה לאצ רעקידנגונעג א ןיא םיריסא ןופ לגנאמ ןבילוצ
 עשיליופ טימ ןרינאפסיד סאוו ,ןעגנומענרעטנוא טקיטפעשאב
 .תוחוכ-טעברא עדמערפ ןוא
 (ןשטיידסכייר) ןשטייד 4

 ןקאילאפ 5

 (רעטעבראדנאה 1.796) 2.879 ןעמאזוצ
 ראטנעווניא רעטצונאב רעד 3
 טפארק-פמאד טימ סרעגאב 7
 טפארק עשירטקעלע טימ רעגאב 1

 עטריטנאמ יינ

 רעגאב -- לזיד 1

 4-- סרעפעלש 8

 135 -- ןטענאגאוו 5

 12,9 + ןסלער מ"ק 4

 -ןערב לאצ רעקידנגונעג א ןיא לגנאמ א ץלא ךאנ זיא סע

 -עלש יוו ראטנעוונייא םענענאראפ ןופ לייט א זא יוזא ,ןפאטש
 .טצונאב ןרעוו ןענאק טשינ ןלעוו סרעגאב ןוא סרעפ

 לאירעטאמ ןטגנטרפשעג ןופ ןריפפיורא 4

 53.000 + סנפיוה-טסימ ףיוא זורג רעטעמ קיבוק 0

 100 אטעג רעוועשראוו ןופ גנורעטשעצ עקיטליגרנע יד

0 " . : 
 .18.400 + ןאב ןוא ייוומארט

 טאה ייוומארט ןטימ זורג ןופ ןריפסיורא ענעביוהעגנא סאד
 ןוא םיריסא ןופ לגנאמ ןבילוצ ןרעוו טלעטשעגפא טזומעג
 טימ ןריפסיורא סאד ןראוועג טיינאב רעדיוו זיא סע .םירמוש
 קיבוק 800 טנעמאמ ןקיטציא ןיא טפערטאב ןוא ןאב רעד
 עכעלגעט יד ןרעכעה וצ העדב ןבאה רימ .ךעלגעט רעטעמ
 ףיוא ןריפסיורא סאד .רעטעמ קיבוק 2.000 זיב טייקיבעגסיוא
 עטרעפ יד ,סעפמאר 4 ךרוד ראפ טמוק סנפיוהטסימ יד
 .ינוי טפלעה רעד ןופ טצונאב ןרעוו ןענאק טעוו

 רעגאל עיצארטנעצנאק ןופ יוב רעד 5

 ןצונאב םוצ קיטראפ טציא זיא רעגאל-עיצארטנעצנאק רעד
 .טצעזאב ךעלצנעג בורקב ןרעוו טעוו ןוא

 ןימרעט .6

 -עגנייא ןרעוו ןענאק טעוו טסוגיוא 1 םוצ זיב ןימרעט רעד

 טאה יאמ שדוח ןיא .םיריסא לאצ"באגוצ א ןצונאב םייב ןטלאה
 רעד בילוצ םיריסא ןקיטפעשאב טנאקעג טשיג ללכב ןעמ
 .רעגאל רעוועשראוו ןיא עגנאטנאראווק

 טליפעגסיוא ןרעוו התע תעל טרעוו םיריסא ןיא לגנאמ רעד

 -רעטעברא עשיליופ ןופ גנוקיטפעשאב רעטרעסערגראפ א ךרוד
 .תוחוכ

 קיבוק 3.050 ןופ ךיוה רעד ןיא טייקיבעגסיוא עקיטציא יד
 ייב רעטעמ-קיבוק 8.000 זיב טרעכהעג ןרעוו ןאק רעטעמ
 | .םיריסא יד ןופ גנוקיטפעשאב רעטרעסערגראפ רעד
 1944 ינוי 10 םעד ןילרעב ןיא טלעטשעגסיוא

 טמאטפיוהסגנוטלאווראפ-סטפאשטריוו ס''ס

 6 גנולייטפא ןופ ףעש
 טפירשרעטנוא

 ס"ס ןפאוו רעד טנאנטייל לארענעג ןוא רעריפנפורגרעבא ס''ס

 ןטימ ןראוועג טריפעגסיורא זיא

 13 ימונ טנעמוקאד

 םארגעלעט

 9076 29 / 7 1700 87/5 םייהעג

 00. 368 / 17 / 44 .מונ םייהעג

 -נעטראדנאטש ס"ס רעריפסכייר ןופ באטש ןכעלנעזרעפ םוצ
 8 סאג"טכערבלא-ץנירפ ,8₪ 11 ןילרעב טדנארב ר''ד רעריפ
 .אטעג רעוועשראוו ןופ גנורעטשעצ :עגונ

 רעד ןופ טראפאר ןטיול .טדנארב ר"ד עגעלאק רערעייט

 טציא ךיז יז זומ ,עשראוו ןיא טפאשרעריפנא"יובד לארטנעצ
 -רעבירא רעריפייצילאפ ןוא ס"ס ןרעכעה ןופ לעפאב ןפיוא
 אטעג רעוועשראוו ןיא ןטעברא יד זא יוזא ,ענטוק ןייק ןגארט

 טלאוו שזאטנאמעד רעד .טלעטשעגפא ןרעוו טזומעג ןבאה
 ןטעברא יד ,ןימרעט ןיא ןרעוו טריפעגסיוא טנאקעג שיטקארפ
 טנאקעג טשינ ןגעקאד ןטלאוו חטש םעד ןכיילגסיוא םייב

 רעריפסכייר םעד ןדלעמ םעד ןגעוו עטיב .ןרעוו טקידנעראפ
 .ס"ט

 רעלממאק רעייא ,רעלטיה לייה
 55 וז ץ 1 / טו תה115ש 0 10 תהוגק(+ּבנתַב% / 67]ות



 בד-ןב לארשי

 1946--1939 ןראי יד ןיא םזיטימעפיטנא רעשיליופ

 ןשיווצ טלייטעצ ןעוועג זיא ןליופ ןעוו טייצ רעד ןיא ךאנ

 םעד ןעזעג טשינ יקסוואמד ןאמאר טאה ,ןטכאמסיורג יירד יד

 יד ןיא ראנ ,םזילאירעפמיא ןשיראצ ןיא ןליופ ןופ אנוש

 (עיצעדנע) עיצארקאמעד עלאנאיצאנ יד ,ייטראפ ןייז .ןדיי

 םעד גנוזאל-טפיוה סלא ןבירשעגנא ןאפ ריא ףיוא טאה

 .ןדיי ןגעק ףמאק
 ןעוועג ףוס ןזיב זיא עיצעדנע יד ,ייטראפ עקיזאד יד טא

 ןיא ןעיידיא עשיטימעסיטנא יד ןופ ןירעגערט-טפיוה יד

 -נוטייצ עקילאצליפ עריא ןגעלפ סיוא גאט ,ןייא גאט ,ןליופ

 .ןסאמ יד ןשינוצ טפיג ןשיטימעסיטנא ןטיירפשראפ ןעג

 זיא םזיטימעסיטנא ןשיטסירעלטיה ןוא ןשיליופ ןשיווצ
 ןשיליופ ןופ תוירזכא םעד ץארט .דיישרעטנוא ןא ןעוועג
 עבאגפיוא יד טלעטשעג טשינ ךיז רע טאה םזיטימעסיטנא

 עשידייד-יטנא יד ןשיווצ .ןדיי עשיליופ יד ןענעגרהוצסיוא
 ןליופ" יוו עכלעזא ןעוועג ןענעז המחלמ רעד ראפ ןעגנוזאל
 ןענעז ןדיי"  ,"ןדיי ןא ןליופ א ראפ" ,'!ןקאילַאּפ ראפ
 .'! עניטסעלאפ ןייק ןדיי" ,"ןליופ ןופ טנייפ

 -עג ךיז טימ ןבאה גנוטארסיוא-ןדיי ןגעוו גנוזאל יד
 עלא ייב .עפארייא טריפוקא ןבאה ייז ןעוו ,ןשטייד יד טכארב
 -ראפ םוצ םיפתוש טכוזעג ייז ןבאה רעקלעפ עטכאירעטנוא
 שממ ךיז ןבאה סאוו ,רעקלעפ ןעוועג .ןדיי יד יבגל ןכערב

 .רעגניווצאב ןופ קיטילאפ רעקיזאד רעד טלעטשעגנגעקטנא
 ןיא ןבאה עכלעוו ,רענעד יד ןענאמרעד וצ גונעג ןיא סע
 ,עיצאטראפעד ןופ ןדיי יד טעוועטארעג טונימ רעטצעל רעד
 .ןדעווש ןייק טכאנ ןייא ןיא ייז קידנריאוקאווע

 ןענעז ערעדנא ןוא עגאל יד ןעזעגסיוא טאה שרעדנא

 -ארט עשידיי-יטנא יד ווו ,ןליופ ןיא ןעגנוגנידאב יד ןעוועג

 סעסלעבעג ווו ןוא ןעלצראוו עפיט טזאלעג טאה עיציד
 .רעיוא קיטסניג א ןענופעג ןבאה סעדער עשיטימעסיטנא

 -ילארטייג ןוא ןענעפאווטנא ןיא ןעגנאגעג זיא ןשטייד יד
 לדוג םוצ קיטליגכיילג סע ןכאמ ,קלאפ עשיליופ סאד ןריז

 לד .רעפלעהוצ ,עטקילייטאבטימ ןעניוועג ןוא ןדיי יד ןופ
 יד ןעלדנאווראפ טפראדעג טאה קיטקארפ עשידיי-יטנא
 םענופ עטעדניבראפ ןיא םיאנוש עקיטולב ןופ ןקאילאפ

 .ךייר ןשטייד
 -ַארד עוואנ' גנוטייצ עשיטסינומאק עשידרערעטנוא יד

 טימ" ...:ןבירשעג ןינע ןקיזאד םעד ןגעוו טאה "יג
 -אפארפ עשיטסירעלטיה :יד טכיירגרעד ןגעוו ענעדיישראפ

 לייט רעקיעפסדנאטשרעדיוו ןטסקיצניוומא רעד וצ עדנאג
 טימ טנגוי יד טרעביוצאב יז .טפאטשלעזעג רעזדנוא ןופ

 ןעגעפנח טימ וצ טיצ ,חוכ ןלאטורב ןופ ןעגנוכיירגרעד יד

 ףיוא טריקאטא ,ןטקניטסניא עטסקירעדינ ערעייז וצ ךיז
 טייז רעד ןופ םערוטש רעד טא .ןפוא ןשיגאלאעדיא ןא

 רעזדנוא ןופ טנארפ ןיא ךורבכרוד ןקידנעארד א טכאמ

 רעטסכאווש רעד ןיא טפערט רע  לייוו ,ףמאק ןליוויצ

 -נעטשראפ א -- ןרעיודאב םוצ -- טריטסיזקע סע .עיציזאפ
 ןוא טפאשלעזעג רעזדנוא ןופ לייט א ןשיווצ קירב-"סגנוקיד

 ףיוא ."עגארפ-ןריי" יד .דנא .ווצ זיא סאד .טנאפוקא םעד

 -תופתושב א ןיא טנייפ ןטימ ךיז רימ ןעניפעג ךאלפ םעד

 -נא ןרעוו רימ ,ןדאטעמ ענייז רעביא ןעמענ רימ ,ייר רעקיד
 ךיז טאה גנאל טשינ .קיכיספ רעקנארק ןייז טימ טקעטשעג

 ןומה א טלמאזעגפיונוצ עקסמילאזארעי עיילא רעד ףיוא

 -כוב ןבאה עכלעוו ,אטעג ןופ ךעלגניי עניילק ייווצ םורא
 ןענאטשעג זיא ןומה ןשיווצ .רעגנוה ןופ טשלחעג ךעלבעטש

 ןעוו .טקוקעגוצ ךיז טאה ןוא טלא ראי ןעצ רשפא לגניי א

 50 רעדניק עקירעגנוה יד טגנאלרעד טאה רעייגכרוד א
 ,ריא טוט סאוו" :טגערעגפיוא לגניי רעד ךיז טאה ,ןשארג

 -עסיטנא עראבקנעדעג יד ןוא "...!ןדיי ךאד ןענעז סאד

 םענעגנאגראפ ןופ חספ םורא ןעגנוטערטסיורא עשיטימ

 -יליופ יד ןעמונעג לייטנא וויטקא טאה סע עכלעוו ןיא ,ראי
 ןביוראב עכלעוו ,רעדניק עשיליופ יד ןוא ...טנגוי עש

 ךיז ןרעק ייז ןעוו ,אטעג ןופ ןרעיוט יד ייב רעדניק עשידיי
 *ד ,ןטאי ריפ יד ןוא .גראוונסע עטלטעבעגסיוא טימ קירוצ

 סעצוואפאטסעג יד טימ ןעמאזוצ ןבאה עכלעוו ,ןטסיזאנמיג
 "...אטעג ןיא רעוייה עשידיי ןיא טביורעג

 ןיא ןבעגעגסיורא ,רושארב א ןענישרעד זיא 1942 .י ןיא

 רעד ןיא ."אראנ" ןופ ןטימעסיטנא יד ךרוד ןליופ ןטריפוקא

 .טגאזעג .דנא .ווצ טרעוו ,ןטייז 167 טלייצ עכלעוו ,רושארב

 עשיליופ עקידרעירפ עדייב ןופ רעלעפ רעמאזניימעג רעד"

 ןבעגעג ןבאה ייז סאוו ,סאד ןעוועג זיא סעיצוטיטסנאק

 לד ךיוא אזלא ,רעניווונייא עלא טכער עשיטילאפ עכיילג
 טש"ג ןוא עכעלטנגייא עקיצנייא יד .ןטייהרעדנימ עלאנאיצאנ

 א זיולב טכער עשיטילאפ ןבעג וצ זיא גנוזייל עקידתונדחפ

 ".רעדנעלסיוא סלא ןרעוו טכארטאב ןלעוו ןדיי יד .קאילאפ

 לפעק אזא רעטנוא -- "רימ ןעייג ןליופ א ראפ סאוו וצ"
 ןט-22 ןופ "אקסלאפ אטילאפסאפשטעשז" גנוטייצ יד טאה

 -יגער רעד טימ םיכסמ זיא יז זא ,ןבירשעג 1942 ראונאי

 -רעדנימ עלאנאיצאנ ראפ טכער ןגעוו עיצאראלקעד-סגנור
 א קידגעכערסיוא ,ךיז ןופ ןבעגעגוצ רעבא טאה יז ,ןטייה

 : ןליופ ןקיטפנוקוצ ןיא ןקידיילרעד םוצ םינינע עקיטכיוו ייר
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 לאז סע ,ןפוא אזא ףיוא עגארפ-ןדיי יד" ןרילוגער סאד..."

 -עד ןופ סעיצידארט עכעלטסירק יד טימ גנאלקנייא ןיא ןייז

 -פיוא לאז יז זא ,יוזא קיטייצכיילג רעבא ,קיטילאפ רעשיליופ

 -אקעצ א זדנוא ןופ טכאמ עכלעוו ,הביס א ןייז וצ ןרעה

 יד זא ,םעד ןופ ןדייל עפיט טאה סאוו ,קלאפ טעשטעל

 ןכעלטפאשטריוו רעזדנוא ןופ ןטיבעג ליפ ןיא עיציזאפסיד

 ."יטנעה עדמערפ ןיא טגיל ןבעל ןלערוטלוק ןוא

 ןוא עקניל יד ןעמונראפ טאה גנולעטש א ראפ סאוו

 יא ןאשאנ אז" יד ? עסערפ עשידרערעטנוא עשיטארקאמעד

 -ילרפ רעייא ןוא רעזדנוא ראפ") "שטשאנלאוו ןאשאוו

 ןוא עקניל עשיליופ יד זא ,ןפא ןגאז רימאל" : ("טייה

 םעד ןגיוושראפ טאה עסערפ עשידרערעטנוא עשיטארקאמעד
 -עג א טעמדיוועג טשינ םיא טאה יז ,םזיטימעסיטנא ןינע

 -לעזעג עשיליופ יד טנראוועג טשינ טאה יז .טרא קירעה

 -טסאפ עשיגאלעדיא עשירעכערבראפ יד ראפ טייקכעלטפאש

 ."סעק
 ןגעק טירש עשיטקארפ יד ןופ עיצאנידראאק רעד טימ

 טנעה עשיטסיצאנ יד ןופ ןסירעגסיורא ךיז ןבאה עכלעוו ,ןדיי

 עשיטסיגומאקיטנא עשיליופ יד -- "קיטנא" ןעמונראפ ךיז טאה

 .רוטנעגא
 תוכייש א ראפ סאוו ,עגארפ א ןלעטש אד ךיז ןאק סע

 -ארסיוא-ןדיי רעד וצ םזינומאקיטנא רעשליופ רעד טאה

 .גנוט
 וצ תונעט עטקיטכעראב ןוא עסיורג ןבאה ןקאילאפ יד

 ןליופ ןופ סעפארטסאטאק עלאנאיצאנ עלא וצ :דנאלסור
 .טנאה א טגיילעגוצ קידנעטש רעשרעה עשיסור יד ןבאה

 סעיצידארט עשיליופ יד וצ טרעהעג דנאלסור וצ האנש יד

 רעד ןופ גיז םעד ךאנ ןראוועג טקראטשראפ ךאנ זיא יז ןוא
 עשיליופ סאד .1917 > ןיא עיצולאווער רעשיטסיוועשלאב
 ןשיטסיעטא ןיא ןעזעג טאה קלאפ שיליוטאק עזעיגילער ףיט

 טאה ןליופ .םויק ןייז ראפ ראפעג ןייא ךאנ םזיוועשלאב

 לך טא .םוטנטסירק ןופ ןטסאפראפ א ראפ ןטלאהעג ךיז

 טרעטנענרעד טאה םזינומאק םוצ ןוא דנאלסור וצ האנש

 ןענאד ןופ .דנאלשטייד וצ גנוניימ עכעלטנפע עשיליופ יד
 רענעמ-הכולמ עשיליופ יד ןשיווצ טרילפ רעד ךיז טמענ

 ןעמ עכלעוו ,ןכאמפא יד ןוא ,ןגנירעג ןוא ןרעלטיה טימ

 יד .1939 זיב דנאלשטייד ןוא ןליופ ןשיווצ ןסאלשעג טאה

 -עק ,ןטנעמעלע ערענאיצקאער ןוא עשיטימעסיטנא עשיליופ
 ,ןקאילאפ יד ןופ ןעגנומיטש .עשיטסינומאקיטנא יד קידנענ

 טימ יועדינ" .ןדיי ןגעק ףמאק ןיא טצונעגסיוא סע ןבאה

 עטסרעלופאפ יד ןופ ענייא ןעוועג זיא '! ענומאק-אדישז רעד

 -נעדיא סאד. ןעגנוריפורג עשיטימעסיטנא עלא ןופ ןעגנוזאל

 ייווצ טאהעג טאה ןטסינומאק יד טימ ןדיי יד ןריציפיט

 יד טימ ךאלפ ןייא ףיוא ןדיי יד ןלעטשקעווא : ןליצ-רקיע

 ןשיליופ ןופ םיאנוש עשיגלאעדיא ןוא עלאנאיצאנ עטסערג

 -אב םזינומאק ןופ עטכאלפ רעטיור רעד טימ --ןוא קלאפ

 לד ןוא .ןליופ ןיא עילאנאכקאוו עשידייד-יטנא יד ןקיטכער

 א טאהעג ןבאה ןעגנוזאל עשיגאלאעדיא-שיטילאפ עקיזאד
 .קלאפ ןשיליופ םעד ףיוא גנוקריוו

 םעד ןרינידראאק וצ ןפוראב ןענופעג ךיז טאה "'קיטנא"'

 יד ןגעק ףמאק םעד ןוא ןעגנוריפורג עקניל יד ןגעק ףמאק

 קירנעה ןעוועג זיא "קיטנא" ןופ ראטאזינאגרא רעד .ןדיי

 2120 1946--1999 ןראי יד ןיא םזיטימעפיטנא רעשיליופ

 ךופ "ןצעפס" "טפיוה עשיליופ יד ןופ רענייא --סאלג
 רוטנעגא יד טאה ןראי רעקיסיירד יד ןיא .םזינומאקיטנא

 א ןופ .ןרעטנימאקיטנא ןשיטסירעלטיה ןטימ טעבראעגטימ
 -ומאקיטנא טעבראאב טאה סאוו ,עיצוטיטסניא רענעדיישאב
 ,1940--1939 ןראי יד ןיא ןלאירעטאמ-עדנאגאפארפ עשיטסינ

 ,ץנאטסניא ןא וצ ןסקאוועגסיוא 1943 .י ןיא "קיטנא" זיא
 -טפיוה רעד ןופ ךעלרעמעק יד טרינידראאק טאה סאוו
 -אגעלעד-סגנוריגער רעד ןוא .ז .ס .1 ,.ק .א ןופ עדנאמאק

 ךופ טייקיטעט יד ןקעדפיוא ןוא ןשראפסיוא םעד עגונב רוט

 "אוואדול אידראווג' ןוא .ר .5פ .פ רעשיטסינומאק רעד
 .סעיצאזינאגרא ןוא ןעייטראפ עקניל ערעדנא ןופ ןוא

 טפור ןוא ןטסינומאק סלא ןדיי יד טנכייצאב "קיטנא"

 1940 ןיא .ייז ןפלעה סאוו עלא ךיוא ןוא ייז ןטכינראפ וצ
 טסינומאק רעכלעוו ןלעטשוצטסעפ ןפורעג רע טאה ראי
 סלא סאטעג יד "קיטנא" טנכייצאב 1941 ראי ןיא .דיי א זיא
 טציטשרעטנוא רע טאה 1942 ראי ןיא .םזינומאק ןופ טסענ
 ןגלאפראפ םוצ זיב ןעגנאגרעד זיא ןוא גנוטכינראפ-ןסאמ יד

 רעד ךאנ ןטלאהאבסיוא ךיז ןבאה עכלעוו ,ןדיי ענלצנייא

 .אטעג ןופ גנורידיווקיל
 ןיא ןדיי יד ןופ תוטיחש-ןסאמ יד ןבירשאב טאה סאלג

 -ייד יד קידנרעלקפיוא .עניארקוא ןוא דנאלסורסייוו ,עטיל
 -לאפ טכאמעג רע טאה ,עגארפ רעד וצ גנולעטש עשישט
 : ןריפסיוא עקידנג

 ןגנירג א ףיוא ןאק ןעמ זא ,ןזיוועגסיורא ךיז טאה סע"
 -עפא רעד ייב ךאנ וצרעד ,גנאלקפא ןסיורג א ןא ןוא ןפוא
 -אב רעקיטרא רעד ןופ גנומיטשוצ רענעטלאהאב רעדא רענ
 רעבירעד ןוא .ןדיי ןסאמ עקיזיר יד ןרידיווקיל גנורעקלעפ
 -עג ראלק קידנעטשלופ ןיוש זיא סע ןעוו ,טנעמאמ ןיא זיא
 ןלופ א טימ רעדַא ןעקידנע ךיז טעוו גירק רעד זא ,ןרַאוו
 -עג ןעמונעגנא ,הלפמ רעקידנעטשלופ א טימ רעדא ,ןוחצנ

 -ייא עצנאג סאד ןרידיווקיל זומ ןעמ זא ,סולשאב א זראוו

 טזיילעג ןייז לאז םעלבארפ סאד ידכ ,םוטנדיי עשיעפאר
 עכעלקערש יד ןלעפ ןלאז סע ןוא ןוחצנ א ןופ לאפ ןיא

 ."הלפמ א ןופ לאפ ןיא רעמענ-המקנ

 ןדנאטשרעפנייא ןעוועג דנאל ןיא רעבא ןענעז עלא טשינ

 רעד טסקאוו ןליופ ןיא .קיטנא" ןטימ ןוא סאלג טימ
 לגילפ רעקניל רעשיליופ רעד .טנאפוקא ןגעק דנאטשרעדיוו

 ןדיי יד ןטכינראפ סאד זא ,סעבאגסיוא ענייז ןיא ןא טזייוו
 ,רעקלעפ ערעדנא ןופ גנוטכינראפ רעד וצ ליפשראפ א זיא

 -רעטייוו סלא טלייוועגסיוא .טאה "קלאפ-ןראה" סאד עכלעוו

 יד .טפאשרעה-טלעוו רעד וצ געוו ןפיוא תונברק עקיד

 וצ קלאפ סאד טפור .ר .פ .פ עשיטסיגומאק עוויטאריפסנאק
 -עסנאק טגנאלראפ ,דראמ-רעקלעפ םעד עגונב טייקמאזכאוו

 יד ןעוועטאר ןוא ףליה עטגלאפראפ יד ןבעג וצ טנעווק
 ךיוא רפפ יד טפור קיטייצכיילג .םוקמוא ןופ עטפשמראפ
 זיא סאוו ,דנאטשרעדיוו ןטנפאוואב א ןריזינאגרא וצ ןדיי יד
 -ראפ סטנייפ םעד ןטלאהוצפיוא ידכ ,געוו רעקיצנייא רעד

 .עיצקא עשירעכערב
 "אטאגעשז" יד טעדנירגעג טרעוו 1942 טסבראה ןיא

 -ראפ ןיירא ןעייג דנאטשאב ריא ןיא .(ןדיי ןפלעה וצ טאר)
 םוצ ןרעהעג סאוו ,סעיצאזינאגרא ןוא ןעייטראפ ןופ רעייטש
 -יצאנ ןופ טאר --יעוואדאראנ ישטשאנדעי אדאר) .נ יי .ר
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 -םירעיופ ,ןטארקאמעד ,ןטסילאיצאס -- (טייהנייא רעלאנא
 -ינאמוה ריא ןא טביוה "אטאגעשז" .רעקילאטאק ,רעוט
 ןענופעג ךיז ןבאה עכלעוו ,ןדיי יד תבוטל טייקיטעט עראט
 -ילעמ ןיא טנדראעגנייא ןרעוו ןדיי .טייז רעשירא רעד ףיוא
 גנוזייפשאב וצ ייז ראפ טלעטש ןעמ ,(ןשינעטלעהאב) סענ
 .ןריזילאגעל וצ ייז ידכ ,ןטנעמוקאד ןוא

 עכלעזא "קיטנא" טריגאפארפ טייצ רעבלעז רעד ןיא
 איטראפ אקסלאפ) רפפ רעד טימ ןא ןריפ ןדיי" :ןעגנוניימ
 אקסלאפ אשטינטאבאר) ספפר רעד טימ ןוא (אשטינטאבאר

 סאוו טייקיטעט רעייז ןריריפסניא ,(אנשטיטסילאיצַאס איטראפ

 רעקיטליגטנע רעד ןרעטש ייז לייוו ,עשיליופ טשינ א זיא

 -כאווש סנליופ ןופ הביס יד -- עגארפ-ןדיי רעד ןופ גנוזייל
 ."1939 ראי ןיא טייק

 -ינווָאצלאמש יד ןופ טייקיטעט יד טקיטכעראב "קיטנא"
 ןטימ ףמאק א זיא גנוטארסיוא-ןדיי יד זא ,טלאה ןוא סעק
 סאד םויה דע זיא אטעג רעוועשראוו סאד" :םזינומאק

 לד ןשיווצ .ןליופ ןיא רעטנעצ ןשיטסינומאק ןופ טראציז
 ןענעז ,דנאל ןרעביא ךיז ןעיירד סאוו ,ןטנעגא עשיטסינומאק
 -קוא ,ןקאילאפ סלא ךיז ןריקסאמ סאוו ,ןדיי ךס א ןאראפ
 זיא ץנעגילעטניא עשידיי יד .ןסור רעדא ןסורסיוו ,רעניאר
 וצ טמיטשעג ךעלטנייפ ןוא שיטסינומאק רעקינייוו טשינ

 ןעמענ שיטילאפ .טאיראטעלארפ רעשידיי רעד יוו ,ןליופ
 -פנוקוצ ןיא וצ ייז ןגאז ןוא ץוש ןיא ןדיי יד ןטסינומאק
 ןייז סע ףראד רענעלפ ערעייז טיול סאוו --ןליופ ןקיט

 ךיוא ראנ ,גנוקיטכעראבכיילג | ראנ טשינ -- שיטסינומאק

 -עטש יד ןרעוו טנאמרעד זומ סע .עיציזאפ עקידנריפ א
 ןופ געט עשיגארט יד ןיא עסאמ רעשידיי רעד ןופ גנול

 -וקא רעשיטסיוועשלאב רעטנוא רעטעפש ןוא 1939 טסבראה

 ךעלנייוועגרעסיוא ןא רעטייוו זיא םזיטימעסיטנא .עיצאפ
 ."םזינומאק ןטימ ףמאק ןיא רעוועג םאזקריוו

 טמוק וויכרא-"קיטנא" ןופ ןטנעמוקאד עלא ןיא טעמכ

 עכלעוו ,תוחוכ עלא יד ןעלדאט סאד קורדסיוא םוצ ךיוא
 .ץוש ןיא ןדיי ןעמענ ןווורפ

 -עלטיה יד" :סאלג טביירש ןטסירעלטיה "ד ןגעוו ןוא
 ,קענאדיימ ןופ ףליה רעד טימ ןקידייטראפ ךיז ןזומ ןטסיר

 ןוא ןטסקיטכעמ רעייז ןגעק םישטנעיוושא ןוא עקנילבערט
 ןענעז ןסאלג טיול ."ןדיי יד ןגעק --אנוש םענעסיבראפ

 םוטנדיי ןשיעפארייא ןופ ךעלטשער ענעראוועג-לוצינ יד
 המחלמ רעד תעשב עפארייא ראפ ראפעג לעיצנעטאפ א
 .הלפמ סדנאלשטייד ןופ לאפ ןיא לעיצעפס ןוא

 -אזינאגרא ןוא רעשיגאלאעדיא רעד ןופ טאטלוזער רעד
 רעלאטאפ א ןעוועג זיא "קיטנא" ןופ טייקיטעט רעלענאיצ

 ייקליטנא" ןופ סעיצפעצנאק עשיטעראעט יד .ןדיי יד ראפ

 רוטאגעלעד רעד ראפ וליפא קידנטכילפראפ ןעוועג ןענעז

 .ק .א רעד ראפ ןוא גנוריגער-עיצארגימע רעד ןופ
 -ראפ רעייז טריפעג ןבאה ךעלרעמק ענפאשעג לעיצעפס

 ןיא ,דנאל ןופ ןענאיאר עלא ןיא טייקיטעט עשירעכערב
 ןגלאפראפ ,ןדיי יד ךאנ ןשראפ ייז .רעפרעד ןוא טעטש יד
 ךיז ןגאז עכלעוו ,ןקאילאפ וצ ךיז טיצאב עבלעז סאד ,ייז
 .ןפלעה וצ ןדיי םעד פא טשינ

 ראנ טשינ :דנאל ןצנאג ןיא עגאל יד ןעוועג זיא אזא
 ןבאה ןשטייד יד ראנ טשינ ,טעכוינעג ןבאה ןשטייד יד

 42 בדדןב לארשי

 רעדניק ןבאה רעפרעד ןוא טעטש ןיא --דגאי יד טריפעג
 .געיעג ןקיזאד םעד ןיא לייטנא ןעמונעג ענעסקאוורעד ןוא
 רעטיל 5 :טלאצעג ןשטייד יד ןבאה דיי א ןריצנונעד ראפ

 סעטאלז 500 ןוא דאלעמראמ אליק 2 ,רעקוצ אליק 2 ,ספאנש
 רעדא סעקינוואצלאמש יד ןבאה רעטרע ליפ ןיא .ןמוזמ
 אליק א :ראפ טעברא עבלעז יד טריפעגסיוא "ןטאירטאפ'

 טשינ .פאק א ראפ עקראכאמ לקעפ א רעדא רעקוצ
 -ייד ןופ רכש םעד ןעמענ טזומעג רעבא ןעמ טאה קידנעטש
 -סיוא ןיילא ןבאה סאוו ךס א ןעוועג ןענעז סע .טנעה עשט

 ץלא טביוראב ןיילא ,ךיז טייטשראפ ןוא דראמ םעד טריפעג
 -ראפ ןבאה ןשטייד יד .טגאמראפ ךאנ טאה דיי רעד סאוו
 ןבאה ןקאילאפ יד ,קלאפ ןשידיי ןופ בור סאד טעטכיג
 ,ןגעוו יד ףיוא ןאטעג סע ןבאה ייז .םילוצינ יד טעדראמעג
 ייב ןענופעג ןבאה ןדיי יד סאוו ןשינעטלעהאב יד ןיא

 טסיזמוא) םירעיופ עכעלטניירפ ייב רעדא עטנאקאב עטוג
 -עמוא טריסארג ןבאה סעקינווַאצלאמש .(טלעג ראפ רעדא

 ,ןטסישזאטנאש םתס ראנ טשינ סע ןבאה ןאטעג ןוא .םוט
 ןופ טייהרעמ רעד ךרוד ךיוא לייוו .ןשטנעמ-טלעוורעטנוא
 -עג ןדיי ןענעז עיצאריפסנאק רעשיטילאפ רעשיליופ רעד
 לך טאהעג טאה "קיטנא" .ןעגנערבמוא םוצ ןראוועג טכוז
 -אזינאגרא ןוא ןעייטראפ עשיליופ 24 ןופ גנוציטשרעטנוא
 ילד ,סעקעדנע ,עיצאנאס :ייז ןשיווצ ,1 .י .ר ןופ סעיצ
 .דנא"א .ס .פ .פ עטכער ,.ק .א ןופ עדנאמאק-טפיוה

 -רעמעק-ןאיא- יד ןבאה אטעג ןופ ןרידיווקיל םעד ךאנ
 -עיצאוטיס ןוא ןעגנודלעמ טקישעג דנאל ןצנאג ןופ ךעל
 א זיא טא .ק .א ןופ טפאשרעריפנא רעד וצ ןטכיראב
 : גנודלעמ אזא ןופ טנעמגארפ

 -סעד יד ןופ טייקיטעט רעד ןגעוו טכיראב-עיצאוטיס"
 רעבמעטפעס ןוא טסוגיוא ראפ סעיצאזינאגרא עוויטקורט
 "קורקי' ןבירשעגרעטנוא ,הואלאקאס זיירק ןיא ראי 3
 -עלעד רעד ןופ טנעגא ,יקצעפעשז וואלצאוו ןופ םינאדוועספ)
 ןדיי יד .(ןאדנאל ןיא גנוריגער רעשיליופ רעד ןופ רוטאג
 -עשפ ,רעווארבמאז ןיא טיבעג ןגיה ןיא סיוא ךיז ןטלאהאב
 טנייה .רעדלעוו רעוועשטאראק ןוא רעוואקפער ,רעצעשזדשז
 300 רעכעה ייב ךאנ טיבעג םעד ףיוא ןעמ טלייצ גאט וצ
 ,רענעמ וצרעד ןוא עגנוי סע ןענעז טייהרעמ רעד ןיא ,ןדיי
 ,עקנילבערט ףיוא טאטנעטא םעד ךאנ .ןטסינומאל %
 יד ןענעז ,טרא רעדנא ןא ףיוא ןבירשראפ טרעוו סאוו
 (עקנילבערט ןופ ענעפאלטנא יד ךרוד .ה .ד) ייז ךרוד ןדיי
 טרעסעבראפ ךיז טאה קיטייצכיילג ,ןראוועג טקראטשראפ
 -סיורא ןבאה ןדיי יד  לייוו ,עגאל עלעירעטאמ רעייז
 ."גנוריצ ןוא דלאג ךס א עקנילבערט ןופ ןגארטעג

 -אר" .טעטש ערעדנא ןופ ןטכיראב ערעדנא ןוא עכעלנע
 .ס .נ ןופ לרעמעק-ריפשסיוא ןופ םינאטפירק רעד -- "לאפ
 ןייק" :1943 רעבמעצעד ןוא רעבמעוואנ ראפ רעביא טיג .ז
 ןופ עיצקא רעד ןיא לייטנא ןעמענ סאוו יד רעסיוא ,ןדיי
 ."טשיג ןעמ טפערט ,"אוואדול אידראווג"

 ןופ עדנעמַאק רעשידאוועיאוו רעד ןופ טכיראב-עיצאוטיס
 סע .1943 רעבמעצעד 30 :טריטאד ,ןילארוואג ןיא .ק ,א
 -רטנאק ןופ רעטעבראטימ ,י'יקצולס" ןוא "אציווישז" ןביירש
 .ק .א ןופ טסניד-ריפשסיוא

 -יווידניא ץוח ,ןדיי ןייק טשינ ןריטסיזקע קריצאב ןיא"
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 ןיא רעמענלייטנא רעדא ,ךיז ןטלאהאבסיוא ןופ ןלאפ עלעוד

 -נעצ עכעלטע זא ,ןראוועג טלעטשעגטסעפ זיא סע .סעדנאב
 .עשראוו ןיא ךיז ןעניפעג טאיוואפ ןגיה ןופ ןדיי רעקילד
 םעד ךרוד טיבעג ןגיה ןטימ גנודניבראפ יד ןטלאה ייז
 אב רע .קעשטינסאפ ,שטשימרוב רענילארוואג םענעזעוועג
 טעטימאק-תוספורטופא ןא ןריזינאגרא וצ ךיוא ךיז טימ
 קעשטינסאפ .רעדניק ערעייז ראפ רעדנוזאב ןוא ןדיי ראפ
 ןייא טראד טלעטש ןוא עשראוו ןיא קידנעטש ךיַז טניפעג
 טייט תועידי עטקיטעטשאב טיול .ןדיי טימ ןעגנודניבראפ

 גנודניבראפ ןיא ןדיי עפורג א טימ ןעמאזוצ קעשטינסאפ

 ."רפפ טימ
 ןעגעז ןדיי :עזעט עבלעז יד רעביא ךיז טרזח םוטעמוא

 ,ןטסינומאק ךיוא ןענעז ייז ןפלעה סאוו יד ,ןטסינומאק
 .ןטאירטאפ ןייק טשיג ןוא ןקאילאפ עקיצייגטלעג רעדא

 -ייטפא-עיסרעוויד) ""ווידעק" רעגילבול ןופ טכיראב ןיא
 "דראוודע'" טעדלעמ 1943 ילוי ןוא ינוי ראפ (.ק .א ןופ גנול

 : (לרעמעקדריפשסיוא ןופ ףעש םעד ןופ םינאדוועספ)

 ןזיב יגוי ןט-3 ןופ :רעוועג ןרעבארעד ןופ סעיצקא יד"

 -יווקיל וואלופ קריצאב ןופ טיבעג ןפיוא ןענעז "לוי ןט-2
 -עג ןסאשרעד ןענעז סע .סעדנאב ןפורג 4 ןראוועג טריד
 ,וואטסינסארק ,םלעכ קריצאב ןיא .ןטידנאב 20 םורא ןראוו
 .סעדנאב עשידיי 2 ןראוועג טרידיווקיל ןענעז ,עוואדאלוו
 ןוא ןיזדאר ןטאיוואפ יד ןיא .ןראוועג טעגרהרעד ןענעו ד
 .ןטנאסרעוויד 9 ןוא ןדיי 9 טרידיווקיל ןעמ טאה עלאיב

 םוכס ןסיוועג א טכארבעגניירא ןבאה סעיצקא עלא יד טא
 ןפיוא גנוקיוראב עקידנטיידאב א וצרעד ןוא גנונעפאוואב

 ."טיבעג
 רעייז וויכרא-"קיטנא" רעד טגאמראפ ןטנעמוקאד עכלעזא

 .ךס א
 גנויירפאב סנליופ ןופ טנעמאמ ןיא סאוו ,טקאפ רעד

 -עג רעטנזיוט ןענופעג עיראטירעט ריא ףיוא ךיז ןבאה
 רעכעלנייוועגרעסיוא רעד ןגעוו תודע טגאז ,ןדיי עטעוועטאר
 דצמ ןדיי עטגלאפראפ יד תבוטל ףליה רעקידשפנ-תריסמ
 -ראפ ןופ ןשטנעמ עשיליופ עכעלרע לאצ רעקידנטיידאב א

 יד טריציפיטנעדיא ןבאה סאוו ,ןזיירק ןוא ןפורג ענעדייש
 -יטעט רעשיטסירעלטיה רעד טימ "קיטנא" ןופ טייקיטעט
 -ראפ רעד ףיוא טלעטשעגסיוא ןעוועג ןיילא ןענעז ןוא טייק
 ןוא "קיטנא" ןופ טייקיטעט-דראמ ןוא הריסמ רעשירעכערב

 .סעיצאמראפ עכעלנע
 ,עיצאפוקא רעד תעב ןעגנויצאב עשידיי-שיליופ "ד ןגעוו
 םוצ ןקאילאפ ןופ גנויצאב רעד ןגעוו ,טגאזעג רעסעב רעדא
 -סיוא רעד ןגעוו) םולבלעגניר לעונאמע טביירש ,אטעג
 ףיוא* :(1942 רעבמעטפעס --"לוי ןיא עיצקא-סגנולדיז
 טקירדעגסיוא טלמעד ךיז ןעמ טאה טייז רעשירא רעד
 לז טאה ןעמ ,ןדיי רעוועשראוו יד ןגעוו טכעלש רעייז
 -איצאנ ןיא לגנאמ ,תונדחפ ןפראוועגראפ ,טלייטרואראפ
 -ראפ 1 טקידייטראפ טשינ ריא טאה סאווראפ .עדריוו רעלאנ
 ןטלאוו רימ ? הטיחש -עד וצ ןספעש יוו ןעגנאגעג סאוו

 ". ..טזאלעג טשינ ךיז
 עכעלטע טניז" :תוביס יד ףיוא טרעלק רבחמ רעד

 לד ןופ טרעדאפעג טפאשלעזעג עשידיי יד טאה םישדח
 ךאג .אטעג ןראפ רעוועג ןראטקאפ-סגנוריגער עשיליופ

 1414 1946--1939 ןראי יד ןיא םזיטימעסיטנא רעשיליופ

 ןעמוקאב סע רימ ןבאה ןעגנוימאב עגנאל רעייז ,עגנאל

 רלימעג אזא ןיא הזל ץוח ןוא ,לאצ רעלאמינימ אזא ןיא
 -נוא ךעלגעמ ןעוועג טשינ זיא סע זא ,טעטילאווק רענ
 ןיא .עיצקא-סגנוקידייטראפ זיא טשינ עכלעוו ןעמענוצרעט
 עיצקא-סגנולדיזסיוא יד טרעיודעג טאה געט 44 ןופ ךשמ
 -פא םוש ןייק ןעוועג טשינ זיא דצ ןשירא םענופ ןוא
 -ירא רעד ףיוא טשרעהעג טאה טייקמוטש עביוט א ,גנאלק
 ךיז טאה סאוו ,עמארד רעד ןופ טכיזנא ןיא טייז רעש
 -אפ רעטנזיוט רעטרעדנוה ןופ ןגיוא יד ראפ טליפשעגפא
 רעד דצמ ףורפיוא םוש ןייק ןעוועג טשינ זיא סע .ןקאיל
 ןפור לאז סאוו ,(גנוריגער-עיצארגימע רענאדנאל) גנוריגער
 טשינ .טראוו-טסיירט ןייק ןעוועג טשינ ,גנוקידייטראפ וצ
 . ..רעשילאראמ וליפא ,ףליה ןופ גאזוצ ןייק וליפא ןעוועג

 ,רעוועג ןיא אטעג סאד ןגראזאב ןיא טייג סע ביוא'
 ,גנולעטש עוויטאגענ א ןעמונראפ ןזיירק עשירעטילימ יד ןבאה
 .גאט ןקיטנייה ןזיב טרעדנעעג טשינ ךיז טאה עכלעוו

 ,טקידיירפעג ןעמ טאה סעיצולאזער עטריגאדער ןייש ןיא
 ,ןפלעה וצ זיא ןראטקאפ עשירעטילמ יד ןופ בוח רעד זא
 ןיא .טנאפוקא ןגעק ףמאק םוצ אטעג סאד ןענעפאוואב
 ". .. ריפאפ ןפיוא ןבילבעג ןסולשאב יד ןענעז קיטקארפ רעד

 תעב ,1943 ראונאי ןיא עיצקא - סגנולדיזסיוא רעד ךאנ
 דנאטשרעדיוו ןוויטקא ןא טלעטשעג ןבאה ןדיי יד רעכלעוו
 -יוט רעביא ןעוועג ןענעז עטלדיזעגסיוא 10.000 ףיוא ןוא
 -ניר .טביירש ,אטעג ןופ ןסאג יד ףיוא ענעסאשרעד טנז

 : םולבלעג
 -עג טשינ רעבא טאה (דנאטשרעדיוו רעד) ץלא סאדי'

 גנויצאב רעד ןופ גנורעדנע רעד ףיוא גנוקריוו ןייק טאה
 ןופ טכיזניה ןיא ןדיי יד וצ ןראטקאפ-סגנוריגער יד ןופ
 עכעלרעהפיואמוא יד ףיוא טקוקעג טשינ .דנאטשרעדיוו
 ןא ןיא רעוועג טלעטשעגוצ ןעמ טאה ןדיי יד דצמ ןלעפא

 ". ..לאצ רעשירעקייטפא
 -פיוא-אטעג םעד ראפ עגאל יד ןעזעגסיוא טאה יוזא

 אפוג דנאטשפיוא ןתעב .1943 לירפא ןט"9 ןופ דנאטש

 טאה ןעמ .תבוטל טרעדנעעג סאווטע גנויצאב יד ךיז טאה
 ? קלאפ סאד זוא .ןדיי יד ףליה ןלייטרעד וצ ןפורעג וליפא
 .טביירש םולבלעגניר סאוו טא

 -יליופ רעד וצ טרילעפא ןבאה רעטסייג עטוג יד ןעוו'
 לד ןבאה ,ןדיי ןטלאהאבסיוא לאז יז גנורעקלעפאב רעש

 -וואצלאמש סעדנאב ןופ טלאטשעג ןיא "תוחור עזייב'

 -עג ךיז ןרידנומ ןיא ייצילאפ ןוא ןטנעגא-ייצילאפ ,סעקינ

 סאד .רגפ א ףיוא סענעיה יוו ,םיטילפ-אטעג יד ףיוא ןפראוו
 -על טראד טאה ןעמ ,ןעמאלפ ןיא ןענאטשעג זיא אטעג
 טאה סע ,תונברק עטפאכעג יד טנערבעג טייהרעקידעב
 טימאניד טימ יד ןופ יירעלאנקעג יד טכליהעג רדסכ
 ןפרוווסיוא ןוא םילבונמ יד טא ןוא סרעקנוב ענעסירעגפיוא
 "...ןדיי ףיוא ןגעיעג טעווארפעג ןבאה

 "ראפ יד ,תוירזכא עשישטייד סאד  ,עיצקא - לירפא יד
 -- ןשטנעמ ןוא רעזייה ןענערב סאד ,אטעג ןופ גנוקידייט
 ןעייוומארט ,ןסאג יד ןיא גאט ןופ עמעט יד ןעוועג ןענעז

 .ןסעומש עשיטנעטיוא עכלעזא ייר א ןעגנערב רימ .וו'אא

 ךַאוו יד) ךאוו רעסיורג רעד תעב" :עבאב עטלא עמורפ א

 .ןסוטסירק טקינייפראפ ןדיי יד ןּבַאה (חספ ןכעלטסירק ןראפ
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 יד ךרוד טקנייפראפ ןדיי יד ןרעוו ךַאוו רעסיורג רעד ןיא

 יד .ןעשעג טוג זיא סע" :חלג רעקירעי-70 א ."ןשטייד

 .טפארק עשירעטילימ עסיורג א טאהעג ַאטעג ןיא ןּבָאה ןדיי

 ,ןשטייד יד ןגעק טעדנעוועג טשינ סע ןטלאוו ייז ןעוו

 ןיא ךערפשעג א ."זדנוא ןגעק טצונראפ סע ייז ןטלַאוו

 עסיורג יד ןוא ,ןעמ טנערּב ךעלעדיי עניילק יד ":ייוומארט

 ייז ןלעוו המחלמ רעד ךַאנ ןוא עקירעמא ןיא ןריגער
 :עטסַאבעלאב עכעלרעגריּבניילק א ."ןריגער זדנוא  טימ

 ,ָאטעג ןיא ראפ טמוק סע סַאוו ,ןקוק וצ ארומ א זיא סע"

 יוזא זיא סע סַאוו ,טוג זיא רשפא ןוא .ןכאז עכעלקערש

 :טגַאזעג ןּבַאה ייז .טולב רעזדנוא ןגיוז ןדיי יד .ןעשעג

 ןדיי ריא טַאה ,ןדיי ןַא ןליופ ןּבָאה טלָאוועג טלַאוו ריא

 רענייא :ץאלפ רעווַאבישזג ןופ םירחוס ייווצ .'ןליופ. ןַא

 סאד טעוו ַאטעג ןיא תופירש יד בילוצ סָאוו ,טרעיודאב

 םוטנגייא-הכולמ ךס א ,ןרילראפ ךס א ןליופ עקיטפנוקוצ

 :רעטייווצ רעד םעד ףיוא טגַאז .ךיור ןטימ קעווא זיא

 רעקידנקניטש א ןעוועג זיא ַאטעג סַאד ,טשינ רעיודאב'

 טשינ סע ןּבַאה רימ סַאוו ןעשעג טוג זיא סע ןוא ןאיאר

 -ייר ,רענעש ךס א ןַאיאר םעד ןעיובפיוא ןלעוו רימ .רעמ

 : דיומ ענעסעזראפ א ,ןירערעל א ."ןדיי ןַא ןיוש רעּבַא ,רענ

 זיא ךיי א רעּבַא ,ץאק א ףיוא תונמחר טַאה שטנעמ רעד"

 טַאה יז ןעוו ."דיי א זיא רע םגה ,שטנעמ א ךיוא ךַאד

 םעד ןופ הבורק א ןופ ווירב א ןעמוקאב ןשיווצניא רעּבַא

 -אב ענעגנאפעג-סגירק עשידיי יד ןכב ,רעגאל רעקנאדיימ
 ךיא" : טנָאזעג יז טַאה ,ןקאילַאּפ יד טימ טכעלש ךיז ןעייג

 ןעייגאב רעדירב ערעייז ןעוו ,טציא רעּבָא ,ןדיי יד רעיודאב

 -סיוא ןשטייד יד ייז ןלַאז ,ערעזדנוא טימ טכעלש יוזא ךיז

 ןוא ץרוק טָאה ןאמהרבח .ר .נ .ָא ןא ."םענייא זיּב ןטחש

 .עיצקא-לירפא רעד עגונב ןימאמ ינא ןייז טרילומרַאפ ףראש

 א ."סעדישז יד טנערב ןעמ סָאוו ,קינייוו ךַאנ זיא סע"

 -ריק ְךַאנ טרילומרַאפ סע טַאה רעסערפנשטנעמ רעטייווצ

 ."ןצנאוו ןענערב סע" :רעצ
 רעד ןופ טגנאלראפ טָאה ַאטעג סָאד סַאוו ,ףליה עגונב

 :ןיטמאאב-טסַאּפ א ,ןאטיפאק א ןופ יורפ א :טייז רעשירא

 -נוש יד תבוטל טרינָאיפש ןדיי יד ןּבַאה המחלמ רעד ראפ"

 סע .ףליה זדנוא ןופ ןפרוווסיוא יד ןרעדַאפ טציא ןוא םיא

 .ס .פ .פ א ."טולב ןסיגראפ וצ ןעמעוו ראפ אטשינ זיא

 -אּב םוצ טיירגעגוצ טשינ זיא עיצאזינאגרַא יד" :דילגטימ

 רעייז ןיא ןדיי יד טימ טימ ןליפ רימ .טירטסיורא ןטנפַאוו

 רעּבַא ,רעוועג ןלעטשוצ ליז ף-אד ןעמ .עגאל רעשיגארט

 -עה א םשל .ךעלגעמ טשינ זיא טעבראנעמאזוצ עוויטקא

 עלא ןזומ טייקיגנעהפַאמוא ןופ ךאז רעד םשל ,ךאז רערעכ

 ריא ראפ ןעמעווקאב א ןביילקסיוא זומ ייטראפ יד .ןדייל

 -יטנעס א טימ ןטכיר טשינ ךיז ןוא ,ףמאק ןופ טנעמַאמ

 -יחי עלעבַאנ ."(?) ןטסלדייא עמאס םעד טימ וליפא ,טנעמ

 -ליגכיילג טייג ןעמ ןעוו ,טכארבעגפיוא ןעוועג ןענעז םיד

 ךיז טליפש סַָאוו ,עידעגארט עסיורג אזא ייבראפ קיט

 רעטייוו ןבעל רימ" :גנורעקלעפאב רעצנאג רעד ראפ פַא
 קאמשעג ןסע רימ .ןעשעג טשינרַאג טלָאוו סע יוו ,לאמרַאנ

 ןֶאקלאב ןפיוא סיורא רימ ןעייג ךאנרעד ןוא טיורבטנווַא

 -עג סָאד ןרעה רימ .ָאטעג ןיא ןעמאלפ-רעייפ יד ןעז וצ

 ןכלעוו טימ ,טימאניד ןוא סעּבמַאּב-סיירפיוא יד ןופ לאנק
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 ."ןגייווש רימ ןוא -- סרעקנוב ןוא רעזייה טצעזעצ ןעמ
 רעשיטימעסיטנא ןא טרעהעג ללכב ךיז טאה אטעג ןיא

 ןרַאוועג ףוס-לכ-ףוס זיא עשראוו זא ,טייקנדירפוצ א ,ןַאט
 -יטנא יד ןופ תומולח עטסיירד עמאס יד זא ,ייירפנעדוי"
 ענייא .ןרָאוועג םיוקמ ןענעז ןדיי ןֶא עשראוו ןגעוו ןטימעס

 יד סָאוו ,טייקנדירפוצ רעייז םר לוקב טקירדעגסיוא ןּבָאה

 -סיוא ןופ טעברא עקיצומש יד טריפעגסיוא ןּבַאה ןשטייד

 -סיד א ףיוא טגַאזעג סע ןבָאה ערעדנא ,ןדיי יד ןדרַאמ
 םעד ןיא דיילטימ טקירדעגסיוא טָאה ןעמ .ןפוא ןטערק

 ךַאד ייז ןענעז ,ןדיי ןענעז עטעדרַאמרעד יד םגה" זא יז
 יוו רעזייה עטנערבראפ יד רעמ טרעיודאב ןעמ ."ןשטנעמ

 םעד ןופ החמש יד .ןשטנעמ עטנערבעג טייהרעקידעבעל יד

 -עג עילאק רַאנ טאה ןדיי יד ןופ עשראוו "ןקיניירסיוא"

 -יווקיל ןכָאנ זא ,ארומ יד ;ןגרַאמ ןראפ ארומ יד טכאמ

 .ןקאילַאּפ יד וצ ןעמענ ןשטייד יד ךיז ןלעוו ןדיי יד ןריד

 עשיליופ ןעגנָאהעגסיורא ןבָאה ןדיי יד סָאוו םעד ןגעוו

 ןליוו ייז" :סָאוו טַא טנָאזעג ןטימעסיטנא יד ןּבָאה ,רענעפ

 ןבירעג ןּבַאה ןטימעסיטנא יד ;ןקאילָאּפ יד ןרעוו ןלעפעג

 -ראפ וצ דנאטשמוא ןענעז ןדיי זא ,גנוניוטש ןופ ןגיוא יד

 דנאטשרעדיוו טלעטשעג ןּבָאה ייז זא ,ןסיש ןוא ךיז ןקידייט

 ".... אנוש םעד
 -עיצארגימע רעשיליופ רעד ןיא טייצ רעבלעז רעד ןיא

 -יש וואלסידאלוו לארענעג רעד : ןַאדנָאל ןיא גנוריגער

 -"םעשווַא" רעד טימ טצומשאב ןעוועג טשינ זיא יקסרַאק

 ןברק רעתמא ןא ןעוועג זיא רע .ןדיי יד יבגל קיטילַאּפ

 טנארגימע רעשיטילַאּפ א ןעוועג ןרַאי עגנאל ,םישזער ןופ

 -ארט עשיטימעסיטנא יד זיא ךַאד ןוא ,ךיירקנארפ ןיא

 ,טקריוועג ןוא רעהא ךיוא ןעמוקעג ןטש א יוו ,עיציד

 ןענעז דנאלגנע ןשיטארקַאמעד ןיא סָאוו ,טקוקעג טשינ
 ףראד סע ןוא .דמערפ ירמגל ןעוועג ןעגנומיטש עכלעזא

 עשיליופ רענַאדנָאל יד טלַאוו זא ,ןרעוו טלעטשעגטסעפ

 טָאה ,גנוטַארסיוא-ןדיי רעד ןקריווגגעק טלַאוועג גנוריגער

 ןוא רעטנזיוט ךס א ןוא ,ןַאטפיוא ליפ רעייז טנַאקעג יז

 .ןבעל ןבילבעג ןטלָאוו ןדיי רעטנזיוט רעקילדנעצ

 -נדיי ןשיליופ ןופ רעייטשרַאפ רעד ,טראבצראווש ריד

 ןיא טָאה (ןַאדנַאל ןיא) טאר-לאנַאיצאנ ןשיליופ ןיא םוט

 םעד טריראב ,1942 ץרעמ ןט-17 םעד ןטלאהעג ,עדער ןייז

 : טגָאזעג טַאה רע .ןינע ןקיזַאד
 -סורטש א ןעוועג טייז רעזדנוא ןופ טלַאוו סע"...

 זא ,טקאפ ןפיוא ןגיוא יד ןכאמראפ רימ ןעוו ,קיטילַאּפ

 עכעלטפאשלעזעג ןאראפ ןענעז ַאד ךיוא לוו דנאל ןיא יוזא
 ןוא רעשיליופ רעד ןשיווצ ןליוומוא ןעייז סָאוו ,ןזיירק

 ,עסערפ עשידרערעטנוא יד .טייקכעלטפאשלעזעג רעשידיי

 רעד ןופ טעטילאטיוו רעסיורג רעד ןופ קורדסיוא רעד
 -רעד עכלעוו עסערפ יד ,דנאל ןיא טפאשלעזעג רעשיליופ

 א ךיוא ןרעיודאב םוצ טלאהטנא ,ָאד זדנוא וצ ךיוא טייג

 טשינ סע ליוו ךיא .טלאהניא ןשידיי-יטנא טימ ןעלקיטרא ייר
 ויא רעטעברא רעשיליופ רעד זא ,סייוו ךיא ,ןריזילארענעג

 -יופ רעשיליופ רעד זא ,סייוו ךיא .טימעסיטנא ןייק טשינ

 -לעוו ,יקסווארגנאוו רעה ןופ ןלעטשטסעפ םעד ץֶארט -- רע
 רעד שינעגייצ עכעלצעזנגעק א טלעטשעגסיוא טַאה רעכ
 ןייק טשינ זיא --טייקכעלטפאשלעזעג .רעשיליופ רעצנאג
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 -קא עשיטימעסיטנא ןאראפ רעבַא ןענעז סע .טימעסיטנא
 רעד וצ גנורעדַאפ ןיימ ןוא ,רַאטקעס ןסיוועג א ןיא סעיצ
 עיצאראלקעד-סגנוריגער רעד טימ גנאלקנייא ןיא ,גנוריגער
 ליוו ךיא ;םעד ןגעק ןקריוו :זיא 1942 ראורבעפ 24 ןופ
 עיצארגימע רעד ףיוא רעּפַא ביוא ,ןריזילארענעג טשינ

 רעְּבַא ,גַאוו רעסיורג ןייק טשינ ןופ גנוטייצ א ךיז טזייוואב
 רעד ןשיווצ טיירפשראפ טרעוו ,טרירעלַאט אטקאפ עד
 ,ןראילפמעזקע ךס א רעייז ןיא רעדנאנאפ ךיז טייג ,יימרא
 ןיא ,טייקדנילב א ראפ סָאוו ןיא -- 3 .מונ ןיא טַאה עכלעוו
 א ראפ סַצוו ןיא ,םזינַאטלאד ןשיטילַאפ א ראפ  סאוו
 ןסערעטניא עקיטכיווי-סנבעל יד ראפ שינעדנעטשראפ טשינ
 : טייז רעטייוצ רעד ףיוא ןבירשעג ,ןליופ ןקיטנייה ןופ

 ייווצ ערעזדנוא ,רעשיניארקוא רעד ןוא םעלּבָארפ-ןדיי רעד"
 ערעווש ןיא ןרעוו םינינע עטגַָאטייוועגנָא ןטסניימ םוצ
 ליפ יוזא .גנוזייל רעקיטליגטנע רעייז וצ ףייר סעסילווונָאק

 '? ןַאטעג ןיילא רימ ןּבָאה סָאוו ןוא .טַאג ןופ
 א וליפא שטַאכ ןעניפעג טנָאקעג ךיז טַאה אד ביוא

 רעכלעוו ,טפאשלעזעג רעשיליופ רעד ןופ לייט רעניילק
 -רעד רעד ןיא גייצעג ךעלטעג א ראפ ןרעלטיה טכארטאב
 -ַארפ ןשידיי ןוא ןשיניארקוא ןופ גנוקידיילרעד רעכיירגלַאפ
 גנוריגער רעד ןופ טכילפ יד --!טאר רעכיוה -- זיא ,םעלב
 רעד .םעד ןגעק ןטערטוצסיורא ןפוא ןקירעהעג א ףיוא
 טגיילעצ ליצקאב א יוו ןוא תומשנ עשיליופ טמסראפ טפיג
 זא ,טכא ןיא ןעמענ ךיוא ףראד ןעמ .םזינאגרַא ןייז רע
 -ידנעלסיוא ןיא ןיירא טציא זיא (סעקעדנע יד) לייט רעד

 ". .. רעגאל ןלאנָאיצאנ ןופ טעטימַאק ןש

 -עדנע יד רַאנ טשינ ןוא ,סעבאגסיוא עשיקעדנע יד
 -גנע ןיא עלאגעל ,דנאל ןטריפוקַא ןיא עלאגעלמוא ,עשיק

 ףיוא טפיג ןסַאגעג ןּבָאה ,רעדנעל ערעדנא ןיא ןוא דנאל

 םיובלגיז .א ןוא טראבצראווש ר"ד .ןדיי עטגלַאפראפ יד
 -קארפ רעד ןיא רעבַא ,טאר-לאנַאיצאנ ןיא טדערעג ןבָאה
 לד ןופ גנאגוצ ןגעוו .טרעדנעעג טשינרַאג ךיז טַאה קיט

 טגַאז עגארפ-ןדיי רעד וצ ןזיירק עשיליופ עשיטנארגימע

 ץיפש ןיא זייוו ןאפעטס ןכלעוו ,לאירַאמעמ רעד רַאלק

 -עמא יד ןופ סערגנַאק ןופ ןעמַאנ ןיא ,עיצאגעלעד א ןופ

 יקסרַאקיש .לוו .נעג םעד ןבעגעגרעביא טָאה ןדיי רענאקיר
 ןט-1ד םעד ןטאטש עטקינייאראפ יד ןיא ךוזאב ןייז תעב

 .1941 ינוי
 : טגיילעגראפ טַאה זייוו .ס
 ןעמוצ וצ ידכ גנוריגער רעד דצמ טירש ןעמעננַא (1

 יימרא רעשיליופ רעד ןיא עדנאגאפַארפ עשיטימעסיטנא יד

 עכלעוו ,גנורעקלעפאּב רעשיליופ רעליוויצ רעד ןשיווצ ןוא

 ןוא ןקאילַאפ יד ןקיליוואב (2 .דנאלסיוא ןיא ךיז טניפעג

 עטקינייאראפ יד ןופ טיבעג ןפיוא ןעניווו סאוו יד לעיצפס

 עשידיי יד טימ טעבראנעמאזוצ רעקירעהעג א וצ ןטאטש
 קיטילַאפ רעד ןופ ןפיצנירפ יד ןרילומרַאפ ןוא סעיצאזינאגרַא
 עבלעז יד ןוא תודוטי עכיילג ףיוא ןליופ ןעיובוצפיוא

 -עד א ןבעגסיורא (3 .רעניווונייא עלא ראפ טכער עכיילג
 ןופ טייקצנאג יד ןכאמ טשינ וצ לאז עכלעוו ,עיצאראלק

 -ניירא ןּבָאה עכלעוו ,ןעגנונעדרַאראפ ןוא גנובעגצעזעג רעד

 םעד ןוא רעגריב ןייא ןשיווצ ןדיישרעטנוא יד טריפעג
 ןופ גנורעלקרעד עלעיציפַא ןא ןכעלטנפעראפ (4  ,ןטייווצ
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 עכלעוו ,תולג ןיא גנוריגער רעשיליופ רעד ןופ רעימערפ
 א המחלמ רעד ךאג רעגריב עשידיי יד ןרעכיזראפ לאז
 -ניה ןיא יוזא ץעזעג םעד יבגל טייהכיילג עקידנעטשלופ
 | ...עבעלטפאשלעזעג "וו טכער עליוויצ ןופ טכיז

 טנעמוקַאד רעלעיציפַא ןא ןזייואב ךיז לֶאז סע ידכ
 ןעמ טַאה ןליופ ןופ רעגריב יד ראפ טכער עכיילג ןגעוו
 עלצאראלקעד רעד וצ זיב ,רֶאי א טעמכ ןטראוו טפראדעג
 -איצאנ םעד ןופ גנונעפערעד רעד ףיוא גנוריגער רעד ןופ
 ראורבעפ ןט-22 םעד ןעמוקעגרַאפ זיא עכלעוו ,טאר-לאנ

2. 
 -יידאּב א טייצ רענעי ןיא ךיז טניפעג עיגלעב ןיא ךיוא

 טרַאד ןופ ךיוא טסילפ .ןטנארגימע עשיליופ עפורג עקידנט
 יַארַּב א ןענישרעד זיא 1942 ףוס .םס רעשידיי-יטנא רעד
 טימ" .1 .א אדַאגישפ קעצאי חלג ןכרוד ןבירשעגנַא רוש
 -ַארפ םעד ןַא טנכייצ רבחמ רעד .'עיגלעּב ןיא ןקאילַאּפ
 טייטשראפ .גנויירפאּב רעד ךַאנ ןליופ םעיינ םענופ םארג
 ,שיטילַאפ טנוזעג ,יינ א ןייז ןפראד טעוו סאד זא ,ךיז
 -ַאפ ןכלעוו ןיא ,ןליופ ךעלטפאשטריוו ןוא שיגַאלַאעדיא

 ,קרעווטנאה ,לדנאה םעד ךיוא ןעמעגרעביא ןלעוו ןקאיל
 ליז ראפ ,ָאי ? ןדיי יד ןוא .סעיציזַאפ עכעלנע ערעדנא ןוא
 ןעמענוצ םעד ךַאנ) ןדיי יד" :םארגַארפ א ךיוא רע טאה
 וצ ןזַאל ןעמ ףראד (הסנרפ ןופ טייקכעלגעמ יד יז ייב

 ןּבָאה ייז .טפנוקוצ רעייז ראפ ןגרַאז ןיילא ךיז ייז ןלַאז .ור

 ןוא ןענעדרַאנייא ךיז ייז ןענעק אזלא ,טַאג רעייז -- טלעג
 יצ ןוא .ןליוו ןטוג א ייב ןענעדרַאנייא םוטעמוא ךיז ןלעוו
 ייז רַעְּבַא ? טרעגנוהעג גונעג טשינ ןיוש רימ ןּבַאה ןעד

 ."טשינ לרמגל סע טָארד
 :וצ רעכעלטסייג רעד טיג ,עזעט רעד ךךַאנ ךיילג ןוא

 -לרעד ,ןשטנעמ ןּבָאה ביל ןפראד רימ זא ,ןסיוו ןפראד רימ"
 קיטייצכיילג רעּבַא ,ןדיי יד ,ןשינעפעשאב סטַאג ךיוא רעב
 ןיא ןרעלעפ עקידנקעטשנַא ערעייז ןטכינראפ ,ןטכיגראפ
 יוזא יד ,ךעלמענ ,טרעוו ןרעכעה ןופ גנוקידייטראפ רעד
 ."'קלַאפ רעזדנוא ןופ טפנוקוצ עטפיוקעג קיטולב

 רעשיטנארגימע רעד ןשיווצ ךאמפַא םענופ טנורג ןפיוא

 -עיווַאס רעד ךרוד זיא ,ןענילאטס טימ גנוריגער רעשיליופ

 ראפ עיטסענמא ןא ןרַאוועג טרעלקרעד טכאמ רעשיט

 טַאה סע .(ןדיי ךיוא) רעגריב עשיליופ עטריטרַאפעד יד

 5) ןעגנולייטפָא עשיליופ ןרימרַאפ סאד ןביוהעגנַא ךיז

 .סרעדנא לארענעג ןופ גנוריפנָא רעד רעטנוא (סעיזיוויד

 ווו ,טרַאד ןעיצ ןעמונעג ןבַאה רעגריב עשיליופ ,ןדיי
 .ןרעגאל עשירעטילימ יד ןענאטשטנא ןענעז סע

 ןעוועג זיא יימרא רעקיזַאד רעד ןופ ץנעדנעט יד רעּבַא

 אי ןיוש טָאה ןעמ פיוא ןוא ,ןדיי ןייק ןעמענוצנַָא טשינ

 ןעמ טַאה ,עקיליוויירפ עשידיי יד ןופ לייט א ןעמונעג

 .טַאפש ןוא סאה טימ ןגיוצאב ייז וצ ךיז
 טריאוקאווע זיא יימרא יד ןעוו :תודע ןא טלייצרעד סע

 םזיטימעסיטנא רעד ךיז טַאה ,חרזמ ןטנעַאנ ןפיוא ןרַאוועג

 עצנעבוטאק טפאשטרַא רעד ןיא .טרעסערגראפ קיכאפליפ

 ערעדנוזאב ןרַאוועג ןפאשעג רענלעז עשידיי ראפ ןענעז

 טשינ זיא דנאטשוצ רעקיזַאד רעד .ָאטעג ןימ א --ןקאראב

 ךַאג רַאנ ,טפשרעריפנַא רעד ךרוד ןעוועג טרירעלַאט רַאנ

 ןרָאוועג טרימאלקַארפ לעיציפַא זיא סאה"ןסאר רעד :רעמ
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 ראי ןיא ךֶַאנ ןטלאהעג עדער ןייז ןיא סערדנא .נעג ןכרוד

 -כיוו רעד ןגעוו טדערעג ןפַא טָאה רע ווו ,ןארעהעט ןיא 2

 ."'שזאגאב ןקירעביא" םעד ןופ ןרעוו וצ רוטפ טייקיט
 -רעדנימ עלאנָאיצאנ ערעדנא ןוא ןדיי רע טַאה טניימעג

 וצ ןבעגעג ךיוא טָאה רע .ןסורסייוו ,רעניארקוא יוו ,ןטייה

 -נעמעלע עכלעזא זדנוא ייב ךיז ןעניפעג סע זא ,ןייטשראפ

 -ענלעז יד ןיא .ןבעג הצע ןא ךיז ןלעוו רימ עכלעוו טימ ,ןט

 טימ רעדינ" :ןטפירשפיוא ךיז ןזייואב סעמראזאק עשי-

 -יילאּב ןוא ןגַאלש ."!ןטסינומָאק ןענעז ןדיי' "!ןדיי יד

 טרַאוו סָאד .גנוניישרעד עכעלגעט-גַאט א טרעוו ןדיי ןקיד

 -לעז ןוא סָאניסאק יד ןיא סעיסוקסיד ןופ עמעט יד זיא דיי
 זא םעד ןגעוו ךיוה ןעמ טדער ייברעד ,ןקאראב עשירענ

 ןבע- עלא ןעמ ףראד ,דנאל ןיא קירוצ ןעמוק םעד ךֶאנ

 -טנפע רעד ןיא .טניה יד יוו ןטחשסיוא ןדיי ענעבילבעג

 א ןפורעגסיורא סָאד טַאה טלעוו רעד ןיא גנוניימ רעכעל

 ןיא גנאלקפַא ןא וליפא טאהעג ןוא םערוטש ןקידלאוועג

 .טנעמאל-אפ ןשילגנע םעד
 .רגמ ,יימרא רעקיזַאד רעד ןופ רעקיליוויירפ רערעדנא ןא

 וקלאפ ןוא סעיזיוויד יד ןיא" :ןבירשעג טאה ןאמראק .ג

 -עפס ןרעוו עכלעוו ,סעפורג עשידיי ןייר ןפאשעג ןרעוו

 ןרעוו זייווכעלסיב .טרענרעד ןוא טלדנאהאב טכעלש לעיצ

 ."טקיטייזאב יימרא סרעדנא ןופ ןדיי ליפ

 רַאפ ךיז טַאה יימרא רעקיזַאד רעד ןופ לייט א זיולב
 זיא סע ווו ,רעדנעל ערעדנא ןיא ךיוא .דנאלסור ןיא טרימ

 טרימרַאפ ןענעז ,עיצארגימע עשיליופ עכיירלַאצ א ןעוועג
 -עז דנאבראפנטאר ןופ סעיזיוויד יד .ןעגנולייטפָא ןרַאוועג

 יד ףיוא --חרזמ ןטנעַאנ ןפיוא ןרַאוועג טריאוקאווע ןענ

 ןענופעג ךיוא ךיז ןבָאה ייז .טאדנאמ ןשילגנע ןופ ןטיבעג

 זיא טענאד ןופ .לארשי ץרא ןופ טעטש ענעדיישראפ ןיא

 -יא ןייק ןרָאוועג ןפרַאוועגרעביא רעטילימ םענופ לייט א

 טכאלש רעד ןיא טנכייצעגסיוא ךיז טַאה רע ווו ,עילאט

 ץַארט זא ,ןגַאז וצ קירעביא זיא'ס .אניסאק עטנַאמ ייב

 לייטנָא ןעמונעג רענלעז עשידיי ןּבָאה םזיטימעסיטנא םעד

 אד ךיוא רעּבַא .טכאלש רעשיראטסיה רעקיזאד רעד ןיא

 .סעיצאנימירקסיד ןופ יירפ ןעוועג טשינ ייז ןענעז

 -םורד ןייק םיטילפ עשידיי טריפעג טַאה סאוו גוצ א"

 ,סעצוואסרעדנא יד ךרוד ןרַאוועג ןטלאהראפ זיא ,עילאטיא

 יד .ןענָאגאוו יד ןופ ןדיי יד ןפרַאוועגסיורא ןּבָאה עכלעוו

 ,טסינישאמ םעד ןעגנוווצעג ןבָאה רעלאפנַא עשיטימעסיטנא

 -יירפ ןיא ןבילבעג ןענעז ןדיי יד ןוא רעטייוו ןרַָאפ לֶאז רע
 ."דלעפ םע

 ןעגנולייטפָא טרינָאיצאטס ןבָאה לארשי ץרא ןיא ךיוא

 :יימרא רעקיזַאד רעד ןופ

 -עג טעגרהרעד ןדיי ייווצ ןענעז תובוחר ןיא .ביבא-לת"
 -נעמאזוצ ןיא .טיילדסרעדנא עשיטסישאפ-שיליופ ךרוד ןראוו

 יד ןגעק גנומיטש עקראטש א טשרעה םעד טימ גנאה

 -יטש יד .גנורעקלעפאּב רעשידיי רעד ןשיווצ טייל-סרעדנא

 לד זא טייוו יוזא ,ןעמרַאפ עפראש ןעמונעגנַא טַאה גנומ

 רעטנפַאוואב רעטנוא טריפעגסיורא טַאה ייצילַאפ עשיטירב

 ייז ןוא תובוחר ןופ רענלעז - סרעדנא טרעדנוה ייווצ יד ץוש

 ןיא רעגאל א ןיא זיוולייט ןוא ופי ןייק טריפעגרעביא

 טַאה תונברק עשידיי יד ןופ היוול רעד ףיוא .אראכעאב

 12/0 בדדןב לארשי

 ןענעז סאד" :ןטפירשפיוא טימ ןטנעראפסנארט ןגַארטעג ןעמ
 ןקישסיורא ןרעדַאפ רימ ,עקילק - סרעדנא רעד ןופ תונברק
 .'!ןטסישאפ עשיליופ יד לארשי ץרא ןופ

 ןדרַאמרעד ןופ לאפ רעקיצנייא רעד טשינ זיא סאד

 ץרא ןיא יימרא רעשיליופ רעד ןופ רענלעו יד ךרוד ןדיי

 ןופ ווירב רעלעיציפַא ןא ןאראפ זיא ןינע םעד ןיא .לארשי

 רעשיטנארגימע רעד ןופ םוירעטסינימ-ןרעסיוא ןשיליופ
 םעד טריטאד ,טראבצראווש ר"ד וצ ןאדנַאל ןיא גנוריגער

 -ניא ןגעוו דנא .ווצ טנָאמרעד רעכלעוו ,1943 ץרעמ ן3ּ

 רעד ןוא רענלעז יד ןשיווצ ןעמוקעגראפ ןענעז סאוו ןטנעדיצ
 ןדיי א רעביא דרַאמ א ןגעוו ,ביבא-לת ןיא גנורעקלעפאב

 -רואראפ זיא רעדרעמ רעד ןכלעוו ןיא ,טפשמ א ןגעוו ןוא
 .הסיפת ראי 5 ףיוא טכירעג-דלעפ ןעכוד ןרַאוועג טלייט

 ןוא ענדאמ יוו .םילשורי" :המחלמ רעד ךאנ ןיוש ןוא
 :תמא ךאד סע זיא ,ןעגנילק טשינ לאז סאד לאסקאדאראפ

 ,םילשורי ןיא ,לארשי ץרא ןשידיי ןופ ץראה עמאס ןיא

 עימעדאקא-רעלורט א טנדראעגנייא טייל-סרעדנא יד ןבאה

 -שמארגאפ רעצלעק 9 יד ןופ קנעדנא ןכאנ עסעמ א ןוא
 -גנע לד .טיוט םוצ ןראוועג טפשמראפ ןענעז סַאוו ,סעקישט
 ."יטרעטשעג טשינ וצרעד ייז טאה עיצארטסינימדא עשיל

 -נא לארענעג ןופ יימרא רעד ןיא םזיטימעסיטנא רעד

 ןבאה רענלעז עשידיי זא ,םעד וצ טריפרעד טאה סרעד
 ןעייר יד טזאלראפ ,ןילפיצסיד עשירעטילימ יד ןכַארבעג

 רעשילגנע רעד ןיא ןגארטרעביא ייז לאז ןעמ טגנאלראפ ןוא
 טראוו א ןעמענ טזומעג טאה ןינע ןקיזאד םעד ןיא .יימרא

 -וק .מ  לארענעג"עיזיוויד רעטסינימ-סגנוקידייטראפ רעד
 .לעיק

 םוצ גנודנעוו ןייז ןיא ןבירשעג רע טאה --!רענלעו"

 עטנפאוואב עשיליופ יד ןיא טריסאפ טאה סע --רעטילימ

 ךןזייוונפורג ןופ טקאפ רעכעלנייוועגרעסיוא ןא ןטפערק

 -לעז לאצ עסיוועג א ךרוד רעטילימ ןופ ןעייר יד ןזאלראפ

 טאה רעריפנַאטפיוה רעד .סופראק ןטשרע ןופ ,ןדיי -- רענ
 ןעייר יד ןופ רענלעז עפורג יד ןקיטייזאב וצ ןסאלשאב

 ייז ןבעגרעביא ןוא ןטפערק עטנפאוואב עשיליופ יד ןופ

 .רעטילימ ןשיטירב ןיא

 "צ עתמא ,ןטייקכעלמענעגנאמוא עכעלנעזרעפ םוש ןייק

 ןקיטנורג םעד ןריפסיוא ןופ טשינ ןעיירפאב ,עטשרמולכ

 עכלעוו ,ןדיי--רענלעז וצ גוצאב ןיא .בוח ןשרענלעז
 רעכעלצעזעגמוא רעד ןיא ןסאלשעגנא טשינ ךיז ןבאה

 טזייוו -- ןטכילפ ערעייז ייב ןבילבעג ןענעז ןוא עיצקא

 ייִז ידכ ,טייקיצניג עשירבח ערעסערג א ,רענלעז ,סיורא

 -לעז רעד ןופ רעדילגטימ עטקיטכעראבלופ ןליפ ךיז ןלאז

 ."החפשמ רעשרענ

 טדער רע ,רעיונעג טשינ טדער לעפאב רעקיזאד רעד

 לד ןוא ,ןכערבראפ ןופ תוביס יד ןגעוו טשינראג טשינ

 יצ עתמא ןטייקכעלמענעגנאמוא עכעלנעזרעפ' רעטרעוו
 ענייז ןופ ןיז רעד .ןטכארט ןדיישראפ ןזאל ,יעטשרמולכ
 ."ןרעטרעזעד" יד ןענעז קידלוש זא ,רעכלעזא זיא דייר

 -נעזערפער יד טראוו א ןעמונעג ךיוא טאה םעד ןגעוו

 עגאל יד רעבא .ןאדנאל ןיא ןדיי עשיליופ יד ןופ ץנאט

 -עג ןבאה רענלעז עשידיי יד .טרעדנעעג טשינ ךיז טאה

 גנוקידיילאב ןוא םזיטימעסיטנא ןופ רעפסאמטא ןיא טבעל
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 6ת18 !3 8268, |944 ע.

 את . 4

 ןבָאה עכלעוו ,רענלעז עשידיי עפורג א ןגעוו ,לעיקוק .מ רעטסינימ-סגנוקידייטראפ ןופ לעפאב רעד

 רעטילימ עשיליופ סָאד טזָאלראפ

 רעטילימ םענופ ןעייר יד ןזאלראפ סאד טאה רעבירעד ןוא
 ,טכירעגדדלעפ א ןטעברא ןביוהעגנא טאה סע .טרעיודעג
 עשידיי יד ןראוועג טלעטשעגקעווא ןענעז סע ןכלעוו ראפ
 ןעמוקעגראפ ןענעז ןעגנולדנאהראפ-טכירעג יד | .רענלעז
 .5 1944 לירפא ןט-21 ןוא ,20 ,19 םעד

 ,1914 ראי ןיא וואשעיבורה ןיא .בעג ,רעגניטסיב םייח
 זיא ,דנאלסור ןייק ןקיוושלאב יד ךרוד טריפעגסיורא
 טקידלושאב .יימרא-סרעדנא רעד ןיא ןטארטעגניירא טראד
 .סקעדאק ןשירעטילימ ןופ 46 ןוא 43 ןפארגאראפ יד ןופ

 זא ,טסעפ טלעטש רע .קידלוש ראפ טשינ ךיז טנעקרענא

 ךיא" :ןסיוועג ןייז טמ גנאלקנייא ןיא טלדנאהעג טאה רע

 ךיז ליוו ךיא ,רענלעז א ןייז ליוו ןוא רענלעז א ןיב

 -רעסיוא רעד בילוצ רעטילימ ןשילגנע ןיא ןגארטרעביא
 ."אד טשרעה עכלעוו ,רעפסאמטא רעכעלנייוועג

 רע טלעטש ןטקאפ ןלעטשוצראפ גנורעדאפ רעד ףיוא
 קידנעטש םיא ןעמ טאה סרוק-ןרעפאש ןפיוא זא ,טסעפ
 ךיוא טאה רע .''דישז יווישראפ" ןעמאנוצ ןטימ טקידיילאב
 רעכלעוו ,קישטיאוו לארפאק ןטימ טנעדיצניא ןא טאהעג

 ,עמאמ ןייד זיא הנוז א" :קידנעיירש ןגאלשעג םיא טאה
 -ישטיאוו ןבאה רעיושוצ עקימורא יד "!דיי רעווישראפ וד
 סאוו ,דאש א" :ןעוועג זיא הבושת ןייז ןוא טקיאוראב ןק
 ."ןטחשעג טשינ םיא באה ךיצ

 -נא ןייק ןגארטעגניירא טשינ טאה רענלעז רעשידיי רעד
 .המקנ ראפ טאהעג ארומ טאה רע לייוו טכירעג ןיא עגאלק

 -עגנא רע טאה יימרא עשיליופ יד ןזאלראפ וצ עיזיצעד יד
 ,עפורג רענעפַאלטנא רעטשרע רעד טימ טשינ ,ןיילא ןעמונ
 ןשילגנע ןיא ןייג ןליוו ייז יצ טסווועג טשינ טַאה רע לייוו
 -קידלושאב םעד ןגעוו גנוניימ יד .ליוויצ ןיא יצ ,רעטילימ



43 

 :עטוג א זיא ענייז ןרידנאמאק יד דצמ רעגניטסיב םייח ןט

 .ןליוו ןטוג א טימ ,רעלאיאל ,רעקיסיילפ ,רעטסנרע ןא

 טגאזעגפא ךיז רע טאה גנולדנאהראפ רעד ןופ בייהנא ןיא

 יןו ייס טעוו סאד זא קידנרעלקרעד ,רעקידייטראפ א ןופ

 .ןפלעה טשינ ייס
 -נעלק רעד ןופ ןוויטאמ יד .הסיפת ראי 1 :לייטרוא רעד

 :עיצרעזעד ראפ ןעזעגראפ זיא עכלעוו ,ףארטש רעטס

 ןופ ןליוו ןטוג םעד טשינ טרינאיטסעווק טכירעג סאד

 -אב ,קיטסירעטקאראכ ןייז טכא ןיא טמענ ,ןטקידלושאב

 .ליפשייב א ראפ םיא טפארטש

 זיא .שזדאל ןיא 1911 ראי ןיא .באג ,ןאימשעל קאזיא

 רעשיליופ סלא טפאשנגנאפעג רעשיסור ןיא ןלאפעגניירא

 דנאלסור ןיא .קלַאפ רעוואקאינאק ןט-31 ןופ רעסיש ,רענלעז

 ןגאזפא ראפ הסיפת ראי 5 ףיוא ןראוועג טפשמראפ רע זיא

 ןרעג טשינ טיג רע .טראפסאפ ןשיטעיוואס א ןעמענ וצ ךדיז

 -סאמטא יד זא ,טסעפ טלעטש רע  .ןעגנורעלקרעד ןייק

 -רעביא םוצ טשיג ןעוועג זיא רעטילימ ןשיליופ ןיא רעפ

 -רעטניא וצ טגאזעגוצ טאה טראבצראווש ר"ד  .ןגארט

 טיג ןאימשעל .ןאטעגפיוא טשינראג טאה רע רעבא ,ןרינעוו
 רע ,ןריטקארט ןטכעלש ןופ ןטייהלצנייא ןייק ןא טשינ

 טוג ןיימעגלא ןיא ןכאז ןענעז סאד זא ,טסעפ טלעטש

 .הסיפת םישדח סקעז טימ ראי א :לייטרוא .עטנאקאב

 -אקסוועלורק ןיא 1920 .בעג ,רעגרעבסולוי רעטלאוו

 -גנע ןיא םוקינכעטילאפ ןופ טנעדוטס א ,טארייהראפ ,אטוה

 .- ןיא .1939 ראונאי ןיא ןליופ ןופ ןראפעגסיורא ,דנאל

 רעירפ .יימרא רעשיליופ רעד ןיא ןטארטעגניירא 0

 .יימרא רעשילגנע רעד ןיא ןעמוקוצנא טימאב ךיז רע טאה

 -ןיירא רע זיא יימרא רעשיליופ רעד ןיא .גלאפרעד ןא רעבא

 רע .ןליוו ןטסעב טימ לופ ,רעקיליוויירפ סלא ןטארטעג

 ןיא ןדלאמעג ךיז טאה רע שטאכ זא ,רעטנוא טכיירטש

 -עגנא םיא ןעמ טאה ,1940 ראונאי ןיא טאלוסנאק ןשיליופ

 -רדסכ ףיוא ךיז טגאלק רע .רעבמעוואנ ןיא טשרע ןעמונ

 ןוא ןגעלאק יד דצמ םיא וצ ךיז ןעיצאב ןעטכעלש ןקיד

 זייוונטייצ ,דישז א ןעוועג ךיא ןיב קידנעטש" .ןרעציפא
 ."טסינומאק א ןעוו טשינ ןעוו ןוא ,דישז רעווישראפ א

 ךיז טאה יקסניוואל רעסיש רעד .ןטקאפ ייר א טגנערב רע

 ןאדנאל ןייק ןעמוק לאז רעלטיה זא ,טייצ" :טקורדעגסיוא

 -הנוז םעד ןוא ןטאקש ,רעדנעלגנע יד ןעגנעהפיוא ןוא

 רעטלאוו ןופ עגאלקנא רעד ץארט ."טראבצראווש ר"ד ןוז

 .ןראוועג טפארטשאב טשינ יקסניוואל זיא רעגרעבסולוי

 רעווישראפ וד" :םיא וצ טגאזעג טאה סארג עגעלאק רעד

 ןדלאמעעג ךיז טאה רע "!דנאלרעטאפ ןופ רעטעראפ ,דיי

 ןעמונעגנא טשיג זיא עגאלקנא ןייז רעבא ,טראפאר םוצ

 לארפאק רעד זא ,רעטייוו טלייצרעד רעגרעבסולוי .ןראוועג

 ןיא ףמאק ןגעוו עיצידיוא-אידאר א תעשב טאה קעוויש

 -סיוא ףראד רעלטיה" :טרעלקרעד ,אטעג רעוועשראוו

 ףיוא ."ןוט סע רימ ןלעוו שרעדנא ,ןדיי עלא ןענעגרה

 טיול -- טנעצארפ א ראפ סאוו ,רעציזראפ ןופ עגארפ רעד

 ןטימעסאליפ ןוא ןטימעסיטנא ןאראפ זיא --גנוניימ ןייז

 5 וצ 95 :טרעפטנעעג רע טאה ,רעטילימ ןשיליופ ןיא

 ליב טאה עיצאנימירקסיד עכעלרעהפיואמוא יד .טנעצארפ

 תוכייש ןיא ןוא גנורעטישרעד-ןוורענ א ןפורעגסיורא םיא

 14 בדדוב לארשי

 -קירוצ ןכאנ .ביולרוא ןכאוו 3 ןעמוקאב רע טאה םעד טימ
 .וו"אא ,וו"'אא .טרעדנעעג טשינראג ךיז טאה ךיז ןרעק

 ןענעז לפיוו .רענלעז 21 טפשימעג ןעמ טאה לאמ סאד

 ? ןענימרעט ערעדנא ןיא ןראוועג טפשימראפ

 גנויירפאב רעד ךאנ

 סע סאוו ,םעד טימ ךיז טסיורג קלאפ רעשיליופ סאד

 ןליופ ןיא .גנילזיווק ןייק ךיז ןופ ןבעגעגסיורא טשינ טאה

 ןיא יוו גנוריגער-עיצאראבאלאק ןייק ןעוועג טשינ זיא

 -יופ עבלעז סאד .עפארייא ןופ רעדנעל ערעדנא עיקנייא
 -ןדיי רעד יבגל זא ,ןגאז טשינ רעבא ןאק קלאפ עשיל

 יד .ןסיוועג ןייר א ןוא טנעה ענייר סע טאה גנוטארסיוא

 טימ טמיטשעגוצ טאה קלאפ ןשיליופ ןופ לייט עטסערג

 -אפ עלארטיינ א ןטלאהעגנייא -- ןדיי יד ןופ רעדרעמ יד

 רעד ןיא טקעריד ןפלאהעג ןבאה ןקאילַאפ ךס א .עיציז

 .טעברא"דרשמ

 ןלייטרעד טימ ןעמונראפ אי ךיז ןבאה סאוו ןקאילאפ יד ןוא

 לרוג רעד ,לרוג רעייז זיא--ןדיי עטפדורעג יד ףליה

 ןשידיי םוצ ךעלנע ןעוועג ןלאפ ליפ ןיא ,רעטער יד ןופ

 ךרוד ןרעוו טכארבעגמוא קידתוירזכא ןגעלעפ ייז .לדוג
 .רעגריבטימ עטנפאוואב ענעגייא יד

 ןופ ,ןשטייד יד ךי; ןגעק טאהעג ייז ןבאה טייז ןייא ןופ

 עכלעוו ,דלאוו ןופ "ןטאירטאפ" יד טייז רעטייווצ רעד
 רעשיליופ רענאדנאל רעד ןופ ןעמאנ ןיא טדערעג ןבאה

 .דנאל ןיא רוטאגעלעד ריא ךרוד | גנוריגער-עיצארגימע

 יד דובכה-תערי ןצנאג ןטימ רימ ןענאמרעד רעבירעד

 טעוועטארעג ןּבָאה עכלעוו ,סיקצישטנעל ןוא סיקסלאווַאק

 .ןבעל סאד ייז ראפ טלעטשעגנייא ןוא ןדיי

 ךיז ןּבָאה סע סָאוו ,טירט ןדעי טימ ,1944 ראי ןיא

 רעד ןסקאוועג זיא ,ןעיימרא עשיטעיוואס יד טרעטנענרעד

 דחפ רעד .ןעמוק ןאק סַאוו ,ןיד ןראפ ,ןובשח ןראפ ורמוא

 ןטלאהעגפַא טַאה יבילא ןא ןייטרגוצוצ ךיז ןליוו רעד ןוא

 יד ןפלַאהעג ןּבָאה סָאוו עלא יד ןוא סעיצאיצנונעד ראפ

 .רערעכיז טליפרעד ךיז ןבַָאה ,ןדיי

 ןֶא ךיז טביוה 1944 רַאי ןופ טפלעה רעטייווצ רעד ןיא
 -וקַא ןשיטסירעלטיה ןופ דרע עשיליופ יד ןעיירפאב סאד

 עשיליופ יד ךרוד ןוא יימרא רעשיטעיווַאס רעד ךרוד טנאפ

 -רעב לארענעג ןופ גנוריפנָא רעד רעטנוא ןעגנולייטפָא

 ןעמונעגפיוא עטשרע יד טאה דרע רעמלעכ יד ,םלעכ .גניל

 ילוי ןט-20 םעד סע זיא ןעוועג ,ןרעטילימ עכיירגיז יד

4. 
 עטיירפאב : לרוג ןשידיי ןופ עינָאריא ןא --טציא ןוא

 טשינ רעטייוו םילוציג יד ךאד ןענעז ראפעג ןטסגרע ןופ

 .ןבעל ןטימ רעכיז

 ףכית ךיז ןּבַאה רעגנעהנַא עריא ןוא יימרא עכיירגיז יד

 -יטעיווַאס ןופ טייהנזעוונָא יד .גנונעדרַא ןריפנייא ןעמונעג

 ףיוא סולפנייא ןקידנרידיצעד א טאהעג טַאה יימרא רעש

 יד ןעמונעגרעביא ןּבָאה טכאמ יד .דנאל ןופ טפנוקוצ רעד

 עטעדניבראפ עקינייוו ערעייז ןוא ןטסינומַאק עשיליופ

 רעד ןרַאוועג טכעלטנפעראפ זיא סע .ןעייטראפ ערעדנא ןופ

 -אב רעלאנַאיצאנ ראפ טעטימַאק ןשיליופ ןופ טסעפינאמ"

 זומ ןדיי" דנא .ווצ ןענעייל רימ ןכלעוו ןיא ,''גנויירפ
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 ,טכער ערעייז עלא ייז ןמעגקירוצ סֶאד ןרעוו טריטנאראג

 עלאגעל ייז ןבעג ןוא ,טביורעגוצ ייז ןּבָאה ןשטייד יד סאוו

 .'טייהיירפ עשיטקאפ ןוא
 טרעקעגמוא ךיז טָאה סַאוו ,הטילפה-תיראש עשידיי יד

 -שַא רעטעפש ,קענאדיימ :ןרעגאל"-טיוט עטיירפאב יד ןופ

 ,ןשטנעמ ןופ סנטאש --ערעדנא ןוא ףַאהטוטש ,םישטנעווו

 -נערּבוצמוא ןזיוואב טשינ ןּבָאה רעדרעמ עניורב יד סֶאוו

 ,ןשינעטלעהאב יד ןופ סיורא ןענעז סָאוו עקינייוו יד ,ןעג
 ,רענאזיטראפ ןופ ןעייר יד ןיא טפמעקעג ןּבָאה סַאוו יד

 לד ןוא ןֶא אנינעל ןופ געוויספמאק םעד טכאמעגכרוד

 ןוא טייזעצ ןעוועג ןענעז עכלעוו ,רעטנזיוט רעטרעדנוה
 ךעלעקניוו עטסטייוו יד רעביא ןוא רךיביס ןיא טיירפשעצ

 -רעוו יד זא ,טביולגעג ףיט עלא ןּבָאה ייז -- דנאלסור ןופ

 -טקניפ רעצנאג רעד טימ ןלעוו טסעפינאמ-ילוי ןופ רעט
 -ראפ טעוו ןליופ עיינ סאד זא ,ןרעוו טריפעגסיוא טייקכעל

 ןיא ןייטשוצסיוא טאהעג ןבָאה ןדיי יד סָאוו ,תולווע יד ןטכיר

 ללככ טַאה סע ביוא ,המחלמ רעד תעב ןוא ןליופ ןקידהמחלמראפ

 .ןעשעג זיא סָאוו סָאד ןטכירראפ ןגעוו דייר א ןייז טנָאקעג
 ןשיווצ זא ,עכלעזא ןעוועג רעּבַא זיא טייקכעלקריוו יד

 .דחפ --ןוא ורמוא טשרעהעג טַאה ןדיי יד
 עכלעוו ,ןדיי 15 ןרַאוועג טעוועטארעג ןענעז םלעכ ןיא

 -סילאיצעפס ענעדיישראפ וצ טצונעגסיוא ןּבַאה ןשטייד יד

 ,הסיפת רעד ןיא ןעניפעג ךיז ןבָאה יז .ןטעברא עשיט
 .טעברא רעד וצ טריפעג גאט ןדעי ייז ןעמ טַאה טראד ןופ

 סע -- טקניטסניא םעד קנאד א ליז ןענעז ןבעל ןפילבעג

 ךיז ןּבָאה ןשטייד יד ןעוו ןפיולטנא וצ ןעגנולעג ייז זיא
 ענענורטנא יד .סַאטש יד  ןזָאלראפ וצ טיירגעג ןיוש

 ןרעטצניפ א ןיא געט יירד ןטלאהאב ןסעזעג ןענעז ןדיי

 ןוא עקיטשרוד ,עקירעגנוה ,זיוה בורח א רעטנוא רעלעק

 סַאוו ןעז סיורא ייז ןופ רענייא זיא גָאט ןטירד םעד .עקיצומש

 ...ןוא ךיז טוט סע
 ,טלייצרעד ןוא רעיימראטור םוצ ןעגנאנעגעגוצ זיא רע"

 ליז טָאה רעיימראטיור רעד .ןדיי 15 ךיז ןעניפעג אד זא

 ר"מ זא ,טרעלקרעד טַאה ןוא רעלעק םעד ןזַאלראפ ןסייהעג

 ". . .ילרפ ןענעז
 ןגעוו טפיירש רעבליז רסיא רעטעוועטארעגפַא רעד

 ןיב ךיא" :טייהיירפ ןופ גַאט ןטשרע ןגעוו ,גַאט ןקיזַאד

 -שרע םעד .ןאמטסורב המלש טימ טַאטש ןיא סיורא ךיילג

 -לעוו ןקאילַאפ יד ןופ טָאהעג ךיא בָאה םינפ תלבק ןט

 .יירשעג ןוא טַאפש טימ ןעמונעגפיוא זדנוא ןבַאה עכ

 לז טָאה ןעמ ,סעקדישז יד אד רעדיוו ןיוש ןענעו סע"
 ."ןטינשעגסיוא עלא טשינ ךַאנ

 זיא סָאוו ,טַָאטש עסיורג עטשרע יד ןעוועג זיא ןילבול
 ןריזינאגרַא ןביוהעגנַא ךיז ןּבָאה אד ןוא ןרָאוועג טיירפאב

 -קעיִּבָא ,ָאד .סעיצוטיטסניא-הכולמ ןוא ןענאגרַא-טכאמ יד

 -יטסניג א ןייז טפראדעג עגאל יד טָאה ,ןעמונעג וויט

 ,..רעּבַא .ערעסערג א טייקרעכיז יד ןוא ןדיי ראפ ערעק

 ןופ רעקירַאטסיה רעטנאקאב רעד םעד ןגעוו טביירש סע

 עניילק יד ןופ "...:לאטנעמולב ןמחנ ,האושה תפוקת

 -עיורט ןעמוק ןפיוהעגנַא ןּבָאה ץניווַארפ ןופ ,ךעלטעטש
 א טרַאד ךיז טזיוואב סע דלאב יוו זא תורושב עקיר

 .טעגרהרעד ןפוא ןעמייהעג א ףיוא רע טרעוו ,דיי

 100 1946--1939 ןראי יד ןיא םזיטימעסיטנא רעשיליופ

 דלאב ןוא ןרעמ ןעמונעג ךיז ןפָאה תועידי עקיזָאד יד

 ןיא .אפוג ןילבול ןיא ןגַארטעגרעביא הפגמ יד ךיז טַאה

 ןיא .ריציפַא רעשיליופ א ,דיי א ןלאפעג זיא טַאטש ןטימ

 סאג-יקסוועלורק ףיוא ,בוטש ןיא ךיז ייב ,טַאטש רעטנעצ
 ןופ רענייא ,רעלדנעהלעפ בייל ןרָאוועג ןסַאשרעד זיא

 ."רֶאּביּבַאס ןיא דנאטשפיוא ןופ ןרַאטאזינאגרַא יד

 ןריזינאגרַא םייב ןטלאהעג טשרע טָאה עכלעוו ,גנוריגער יד

 ןענעק לֶאמ א טימ לֶאז יז ,ךאווש וצ ןעוועג ךַאנ זיא ,ךיז
 .טייקיטעט עשירעדערעמ עקיזָאד יד ןלעטשפַא

 ןעוועג זיא ןדיי יד טשרעהאב טַאה סאוו דחפ רעד
 ןעוו ,1944 ראי םעד ראפ רֶאנ טשינ שיטסירעטקאראכ

 ןופ יירפ ןעוועג זיא דרע רעשיליופ רעד ןופ לייט א זיולב

 -מוא רעבלעז רעד -- (לסליוו רעד וצ זיב חרזמ) טנאפוקַא
 רעקיטליגטנע רעד ךַאנ 1945 ןיא ןדיי יד טיילגאב טַאה ור
 .1946 .י ןיא ןוא ,ןעיימרא עשטייד יד ןופ עיצאלוטיפאק

 הטילפה-תיראש רעד ןופ ורמוא ןוא טייקרעכיזמוא ,דחפ

 תודע-תיבג רעטנזיוט רעקילדנעצ יד ןופ סיורא ןעגנירד

 ןדיי "ד .עטעוועטארעג סנ-יפ-לע יד ךרוד ענעבירשעגנַא

 סע ווו ,ךעלטעטש ערענעלק עלא טעמכ טזַאלראפ ןּבָאה

 ןיא טרירטנעצנַאק ךיז ןוא ,טיוט רעד טָארדעג ייז טַאה
 -ערג ןיא ןענעז 1946 .י ןיא .סרעטנעצ ערעסערג עכעלטע
 ,סעפורג עטנפָאוואב עשידיי ןרַאוועג ןפאשעג טעטש ערעס

 .ןבעל עשידיי סאד ןקידייטראפ טפראדעג ןבָאה עכלעוו

 ןיא טַאה ןליופ ןיא טכאמ עשיטארקַאמעד-סקלַאפ יד

 -עגסיורא ןֶַא ביוהנא עמאס ןופ ןדיי יד וצ ןעגנויצאב עריא

 ןוא טייקנטלאהעגקירוצ א ,טייקטנעווקעסנָאק טשינ א ןזיוו
 קורדסיוא םוצ ןעמוקעג זיא ץלא סָאד .תועיבצ וליפא

 לד ןופ סעיצאראלקעד ןוא ןעגנורעלקרעד ענעדיישראפ ןיא

 -יוהנָא ,ןטייקכעלנעזרעפ עקידנריפנָא ןוא ןענאגרַא-טכאמ
 גנויירפאּב רעלאנַאיצאנ ראפ טעטימַאק ןשיליופ ןופ קידנב

 ,ףוס םוצ זיב --טסעפינאמ ןטשרע ןייז ןופ (.נ וו .ק .פ)

 ןעוועג זיא סע .ןליופ טזַאלראפ ןבָאה ןדיי יד זיּב .ה .ד

 ןוא סעיצאראלקעד יד ןשיווצ דיישרעטנוא רעשיגארט א

 ןטנעמעלע עכעלצעזנגעק עקיזַאד "ד טַא .קיטקארפ רעד

 עשיגארט רעייז טאהעג ןבָאה קיטילַאפ-הכולמ רעד ןופ

 -ירשעג זיא 1944 ןופ טסעפינאמ ןיא .ןדיי יד ראפ ןגלַאפ

 -כיילג ןוא ןטייהיירפ עשיטארקַאמעד עלא ןרעקקירוצ" :ןּב

 ןביולג ,עסאר ןופ דיישרעטנוא ןַא רעגריב עלא ןופ טייה
 "ד" : טגַאזעג טרַאד טרעוו ןדיי ןגעוו ."טעטילאנָאיצאנ ןוא

 םעד ךרוד ןרַאוועג טעדרַאמעג שיראבראב ןענעז סָאוו ןדיי

 רעייז ןופ יובפיוא רעד ןרעוו טריטנאראג טעוו ,טנאפוקַא

 -כיילג עשיטקאפ ןוא עכעלטכער יד ךיוא יוו ,ץנעטסיזקע

 ."גנוקיטכעראב
 ךופ עיסעס רעטשרע רעד ןופ גנונעפערעד רעד תעב

 טסוגיוא ןט-15 םעד ,ןילבול ןיא טאר-דנאל ןלאנָאיצאנ

 -םארגַארפ א ןרַאוועג ןעמונעגנא קימיטשנייא זיא 4
 -אנָאיצאנ רעד" :ןענעייל רימ רעכלעוו ןיא ,עיצאראלקעד

 לוו טלדאט (אווָאדַאראנ אדאר אווָאיארק) טאר-דנאל רעל
 עזעיגילער רעדַא עלאנַאיצאנ ןציירפיוא סַאד ןטספראשמא

 טרַא ןייק אטשינ זיא ןליופ ןטיירפאב ןיא .ןעמזינָאגאטנא

 טצעזעגרַאפ ןרעוו סָאוו ,סאה-ןסאר ןוא ביור ,תוחיצר ףיוא
 ענייז ךרוד ,טנאפוקַא ןשירעדרעמ םעד ןביירטראפ ןכַאנ
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 ,טייהיירפ ןייז טעוו ןליופ ןשיטארקַאמעד ןיא .ןרוטנעגא

 -ראפ ןוא טכער עכעלרעגריב עלופ ,טייקרעכיז ,טייהכיילג

 םאנסיוא ןֶא עלא ראפ ץנעטסיזקע רעשימַאנָאקע ןופ גנורעכיז

 .י'רעגריב
 ןט-11 םעד ,טאר ןבלעו ןופ עיסעס רעטייווצ רעד ףיוא

 ןופ רעציזרַאפ ןופ עזָאפסקע ןיא זיא 1944 רעּבמעטפעס

 -ומרָאפ גנויירפאב רעלאנָאיצאנ ראפ טעטימָאק ןשיליופ

 רעד יבגל גנוריגער רעד ןופ גנולעטש יד ןרַאוועג טריל

 םייב רעד" :ןפוא ןקידנגלַאפ ןפיוא גנורעקלעפאב רעשידיי
 טריטנאראג טעוו גנורעקלעפאב רעשידיי רענעבילבעג ןבעל

 רעד עכלעוו ,תולווע יד .גנוקיטכעראבכיילג עלופ יד ןרעוו
 עקידנעטשלופ סָאד ,גנורעקלעפאב רעד ןֶאטעג טָאה טנאפוקַא

 יד ןופ ןעמאר יד ןיא טעוו ,סטוג ןוא ּבָאה ןופ ייז ןביוראב

 ."ןרעוו טכירראפ ןטייקכעלגעמ
 ףיוא ןטלעז טשינ ,טאר ןופ גנוציז רעדעי ףיוא טעמכ

 -קעד ןרַאוועג ןעמונעגנָא ןענעז ןעגנוציז-סגנוריגער יד

 .ןסעגראפ טשינ ןדיי יד טָאה ןעמ עכלעוו ןיא ,סעיצאראל

 -כאמעג ןגַאזוצ עלא ןופ טלאהניא םעד ןריזילאנא רימ ןעוו

 ןטלַאוו סָאד ןעוו זא ,ןלעשטסעפ רימ ןזומ ,ןדיי יד עט

 ור ןיא ןדיי יד ןטלַאוו ,דייר עטסופ זיולב ןעוועג טשינ

 ןיא םייה עיינ רעייז ןעיובפיוא טנעקעג טייקרעכיז ןוא

 ןעוועג זיא ןטאט ןוא רעטרעוו יד ןשיווצ רעּבָא .ןליופ
 -עגפַא טשיג ךיז ןּבָאה ןדיי יד ףיוא ןדרַאמ יד .םוחת א

 א ןעמוקעג זיא תוגירה ןופ עילאווכ רעדעי ךַאנ .טלעטש
 שיטקארפ לייוו ,גנוקעד ןא רעדיוו ןוא עיצאראלקעד עשירפ

 -ןדיי םוצ ןכאמ וצ ףוס א ידכ ,ןרָאוועג ןאטעג טשינרַאג זיא

 .דרַאמ
 טעטש עלא ןיא ענעבילבעג לוצינ יד טעגרהעג טָאה ןעמ

 ןרידיווער ןגעלפ סעדנאב עשירעכערּבראפ .ךעלטעטש ןוא

 -אפ עשידיי ןענַאגאוו יד ןופ ןפעלשסיורא ןוא ןגוצ יד

 -נייא טשיג סע ןענעז ןעוועג ןוא --ייז ןענעגרה ,ןרישזאס
 .גנוניישרעד-ןסאמ א סע זיא ןעוועג ,ןלאפ ענלצ

 רעשיליופ רעטמיראב לֶאמא רעד ,יקסווַאמישז יטנעצניוו

 ןיא ,עימעדאקא-רוטארעטיל רעד ןופ דילגטימ ,טסיצילבופ

 רעטעפש ,טסנוק ןוא רוטלוק ראפ רעטסינימ 1944 ראי

 -עגסיוא ךיז טָאה ,םינינע-ןרעסיוא ראפ רעטסינימ (1945)

 רעלטיה ,ָאי" :ווַאקרוט סאנַאי טימ סעומש א ןיא טקירד

 ןטיירגעגוצ קידנצנעלג א דנאל ןיא זנדנוא ייּב ןענופעג טַאה
 ראפ ןופ ןטנעמעלע ערענַאיצקאער ערעזדנוא ןופ ןדַאב

 .םיפתוש עיירטעג ןענופעג ייז ןיא טַאה רע .המחלמ רעד
 טאהעג ךיוא טַאה קלַאפ רעודנוא סָאוו ,ןעקנאד וצ טאג
 טייקיליוורעפפַא ,טייקטיירג-תונברק ליפ ןענעכייצראפ וצ

 ."רעגריבטימ עשידיי יד יבגל

 דאכ ןֶאק טייצ רענעי ןיא ןדיי עשיליופ יד ןופ עגאל יד
 טיירפשראפ טלמעד זיא סָאוו ,ףורפיוא רעד ןריזירעטקאר

 גנוגעוואב רעשידרערעטנוא רעשיליופ רעד ךרוד ןרַאוועג

 ןּבָאה לַאמנייק ..." :ןטיבעג עשיליופ עטיירפאב יד ףיוא
 ןייק ןענופעג טשיג ןוא טכוזעג טשינ ןליופ ןיא ןדיי יד

 דיי רעד .קלַאפ ןשיליופ ןטימ םרַאפטאלפ עמאזניימעג

 ןוא תוחוכ ענייז ןבעגעגפַא טשינ ךעלרע לֶאמנייק טָאה

 ןעמונעגניירא םיא ןבָאה סָאוו ,יד ןעניד וצ ןטייקכעלגעמ

 רעייז ןכארטשעגרעטנוא קידנעטש ןּבָאה ייז .םייה רעייז ןיא

 18 םד"ןב לארשיו

 ןעמאזוצ .טייקדמערפ עקיטסייג ןוא טייקשרעדנא עשינטע

 ןדיי ןענעז ,ןוויטַאמ ערעדנא ץנאג בילוצ םגה ,זדנוא טימ
 ,פעלק עכעלרעדיוש ןטילעג ןבָאה ןוא ןרָאוועג טגלַאפראפ
 רעד ןופ ךלאפרעביוא רעד ןופ טשיוועגפַא ייז ןּבָאה עכלעוו

 ראפ ןעמוקעגמוא טשינ רעבַא ייז ןענעז ץעגרעניא .דרע

 וצ גנוטכאראפ רעשישטייד ןופ ןעמוקעגמוא ןענעז ייז .ןליופ

 ןֶא ןטאטלוזער ןייק ןאראפ טשינ לֶאמנייק ןענעז'ס .ייז
 ךיז זיא סיזעמענ עקידתורוד יד .וצרעד ןריפ סִאוו ,תוביס

 .תונובשח עטקעדעג טשינ ןייק רעביא טשיג טזַאל ןוא םקונ

 ,געוו םעד ןופ ןטערטפַא טשינ ןלעוו ןדיי יד ,ייז ביוא

 -- ןבילקעגסיוא רעדיוו טייהרעכעלקילגמוא ןּבָאה "יז סַאוו

 א ןפערט ייז טעוו--ןקאילַאפ ןגעק עדמערפ ןעניד סאד
 ןוא ןפלעה טשינ טלמעד ריז ןלעוו סע !ףַארטש ערעווש
 ערעייז ,ן,עמעג עשלאפ עטרעדנעעג ערעייז ןעוועטאר טשינ

 רז ןענעה עלא ,סעקירטעמ עשיליופ עטלדנאהעגנייא

 ןעגופעגסיוא ייז ןלעוו ןקאילָאפ ךרוד !טנאקאב  זדנוא
 ןראפ ןרעוו טלעטשעג ןלעוו ייז .ןרעוו טריקסאמעד ןוא

 11! קלָאפ ןשיליופ ןופ טפשימ

 ריא טכיירגרעד טאה עילאווכ-רארעט עשיטימעסיטנא יד

 ןכעלטנפעראפ םעד ךאנ ראי ייווצ ,1946 .י ןיא טקנופ-ךיוה

 -ראפ ןדיי יד ןרעוו שיטאמעטסיס .טסעפינאמ-ילוי םעד

 -דראמ ראפ ןעמוק שיטאמעטסיס .ןעמייה ערעייז ןופ ןבירט

 ןעניפעג סע ווו ,ךעלטעטש ןוא טעטש עלא ןיא ןלאפנא

 ךיז ןגארט ענעקארשעגרעביא ןוא עטגלאפראפ יד .ןדיי ךיז

 -סילאיב ,עקארק ,ץיוואטאק ,שודָאל ,עשראוו ןייק רעביא

 ןלאפ אד ךיוא רעבא ,וואלצארוו ןוא ןישטעשטש ,קאט

 .תונברק גאט ןדעי
 1945 לירפא 19 ןופ "ןבעל עיינ סאד" ןופ 2 רעמונ ןיא

 ןריי יד ןופ .ק .צ ןופ טאקינומאק א טקורדעגפא זיא

 עבלעו יד..." :.דנא .ווצ םיא ןיא ןענעייל רימ .ןליופ ןיא

 ראפ ןענעז סאוו ,עיצקאער רעשיליופ רעד ןופ תוחוכ

 -יטנא ןוא םזיסאר ,םזישאפ ןופ ןרוטנעגא ןעוועג גירק רעד
 -טנא ךיז עיצאפוקא רעד תעב ןבאה סאוו ,םזיטימעס

 -ייד יד ןגעק דנאטשרעדיוו ןטנפאוואב םעד טלעטשעגנגעק

 רעפמעק יד רעטייוו ןדראמ ןוא טעדראמעג ןבאה --ןשט

 תוחוכ עבלעז יד ,ןליופ טכערעג ןוא שיטארקאמעד א ראפ

 -סירעלטיה םעד רעטייוו ןריזילאער ןוא טריזילאער ןבאה

 סאד .םוטנדיי עשיליופ סאד ןטכינראפ ןופ ןאלפ ןשיט

 -ראפ ןיא סאוו ,טקאפ רעד קיטיידייווצדטשינ טקיטעטשאב
 טעדראמעג סעדנאב יד ןבאה ראי ייווצ עטצעל יד ןופ פקול

 '...דנאל ןצנאג ןיא טעמכ

 -אק ןשידיי ןופ רעציזראפ רעד ,ןייטשרעמאז לימע ר''ד

 ןשידנאל ןופ עיסעס רעטכא רעד ףיוא טאטופעד ןוא טעטימ

 פא ןצאש רימ" :.דנא .ווצ טגאזאג טאה ,טאר-לאנאיצאנ

 טשינ גנורעקלעפאב רעשידיי רעד ןופ עגאל עקיטנייה יד

 .ןדיי ףיוא טריפעגסיוא ןרעוו סאוו ןדראמ יד טיול ראנ

 ןדראמ יד זא ,ראפ ךאנ טמוק סאד זא טסעפ ןלעטש רימ

 עיסעס רעקידרעירפ רעד ףיוא .רעביא רדסכ ךיז ןרזח

 ןֶא טייצ רענעי ןופ ,ןרעפיצ ןבעגעגנַא ךיא באה יאמ ןיא
 ,טנגעג ייר עצנאג א ןיא תונברק עיינ ץלא וצ ןעמוק

 -יוו רעדא עינאראז ןופ ,וועינדעכוס רעדא שזאבדעשפ ןופ

 -נעשט ןופ יצ ,עילאוואכוס רעדא עוואדולבאז ןופ ,קינבשזע
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 .ןטנגעג ערעדנא ןופ רעדא דא-גאנראט ןופ יצ ,וואכאטס

 -נייא עשיטסירעטקאראכ עסיוועג ןכיירטשרעטנוא ליוו ךיא

 עשיטסירעליה ןופ תונברק םוא ךיז ןרעק סע .ןטייהלצ
 ערעייז ליז ןכוז ייווצ ,גאט א ,םישטנעיוושא ןופ ,ןרעגאל

 -דעשפ ןיא ןעוועג זיא יוזא .םוא ןעמוק ןוא סעילימאפ

 ןעמוקעגמוא זיא סע רעוו ,ןטאטופעד ,ריא טסייוו ןוא .שזוב

 .ןיינ ? ןטנאלוקעפס זא ריא טניימ רשפא +? שזובדעשפ ןיא

 ,ןירעדייגש א ,רעפאש א ,רעדיינש א ןאמוקעגמוא זיא'ס
 סאוו ,דניק א ןעמוקעגמוא זיא סע ,ןירעדיינש עטייווצ א

 ראפ ץרוק .י 1939 ינוי ןט-2 םעד ןראוועג ןריובעג זיא

 ,ןילבול ןיא טרזחעגרעביא ץלא טרעוו סאד .המחלמ רעד
 ןופ לאטיפש ןיא .טאטש רעשידאוועיאוו רעסיורג רעד ןיא

 א 10 .ןדיי עקנארק ייווצ ןגעלעג ןענעז סעקטיראש יד

 ,ןעניושראפ ייווצ ןלאפעגניירא ןענעז טנווא ןיא רעגייז
 -יפש ןיא ןוא ,ןיירא ןענעז ייז יוזאיוו טסווואב טשינ זיא'ס

 יד טעדראמרעד יז ןבאה ןטעב-לאטיפש יד ףיוא לאט
 עטקערידמוא יד .ןכאז עכעלקערש ןענעז סאד .עקנארק ייווצ

 ןכיוה םוצ טשינ טרעהעג ןינע םעד ןגעוו ץנעוורעטניא

 -רא-סטייהרעכיז יד וצ ראנ ,טפאשלעזעג רעד וצ ןוא זיוה
 ןכאמ רימ .רוטארוקַארפ רעד וצ ,ןטכירעג יד וצ ,ןענאג

 -ינ יד ףיוא ןטנעמעלע יד ןשיווצ זא ,םאזקרעמפיוא רעבַא
 -אגרַא-סטייהרעכיז רעדַא ץילימ רעד ןופ ןעלפאטש עקירעד

 טעבנגעגניירא ךיז ןּבָאה סָאוו ,ןעניושראפ ןאראפ ןענעז ןענ

 -עדרַאראפ יד ןריזילאראפ עכלעוו ,רעגאל-עיצקאער ןופ

 סע --עגאל יד זיא אזא .טכאמ רערעכעה רעד ןופ ןעגנונ

 ,ףמאק םענעפַא ןופ טייקכעלגעמ ןייק טציא ןאראפ טשינ זיא

 -טיה רעדַא רעשיטסישאפ רענעפַא ןייק ןאראפ טשינ זיא סע

 ...עיצקאער ןופ טנָארפ רעשיטסירעל

 -לעפאּב רעשידיי רעד ןופ עגאל רעד ףיוא ןקוק רימ . .

 ןוא ןבעל ,טייקרעכיז ןופ טקנופדנאטש ןופ רַאנ טשינ גנורעק

 .רעפסַאמטא רעד ןופ טקנופדנאטש ןופ ךיוא רַאנ ,םוטנגייא

 ךיז ןעמ טַאה סנטצעל .עטמסראפ א זיא רעפסַאמטא יד ןוא

 טזַאלעג ןעמ טַאה ווַאשעשז ןיא :לטימ אזא ראפ טפאכעג
 -נאג יד ,דרַאמ ןלעוטיר ןגעוו עלהשעמ עטלא סָאד גנאג ןיא

 טָאה ןוא ןרָאוועג טריזירָארעט זיא גנורעקלעפאּב עשידיי עצ

 ןרעדַאפ סַאוו .וואשעשו טַאטש עשידַאוועַאוו יד טזַאלראפ

 יוו ,גנוריגער רעד ןופ ליפ יוזא טשינ ןרעדַאפ רימ ? רימ

 סָאד זא ,רעפסַאמטא יד זא ,טפאשלעזעג רעשיליופ רעד ןופ

 לֶאז ןעמ ,ןרעוו טרעקעגסיוא לֶאז טסימ שיטסירעלטיה

 לַאז סע .ןקידנעראפ םעד טימ לֶאמ עלא ראפ לֶאמנייא
 ןיא ןרַאוועג טגַאזעג טנייה זיא סָאוו ,סַאד ןרעוו טריזילאער

 -ַאיצאנ ןייק ןאראפ טשינ ןענעז סע זא ,עיצאראלקעד רעד

 רעגריב רעדעי זא ,ןדיישרעטנוא עזעיגילער רעדַא עלאנ

 רע זא ,רעטקיטכעראבכיילג סלא ןליפ ךיז טכער סאד טַאה
 -שטנעמ ןייז ןופ גנוטכא רעלופ ףיוא טכער סאד ןּבָאה לֶאז

 עלימאפ יד טשינ זא ,עדריוו רעלאנָאיצאג ןוא רעכעל

 טייהיירפ ןייז ןגעוו ןרידיצעד ןפראד ןכירטש-סטכיזעג רעדא
 רעלאיצַאס ןוא רעכעלטפאשטריוו ןייז ןגעוו ,טייקרעכיז ןוא

 ."ךיז ןגעוואב םעיירפ ןופ טייקכעלגעמ רעד ןגעוו ,עגאל

 -וקעגוצ זיא ,עדער רעקיזַאד רעד ןופ סיורא טגנירד סע יוו

 רעכעלגעט רעד ןיא רַאטקאפ רעכעלרעפעג רעיינ א ןעמ
 .םד תלילע : ןדרַאמ ןוא ןצעה ,תופידר ןופ קיטקארפ

 10 1946--1939 ןראי יד ןיא םזיטימעפיטנא רעשיליופ

 ףיוא עגַאגאניס יד ןעוו ,1945 טסוגיוא ןט-11 םעד תבש

 סֶאוו ,ןדיי טימ לופ ןעוועג זיא עקַארק ןיא 27 אווָאדַאימ

 א ךרוד ןרַאוועג ןלאפאב יז זיא ,ןענעוואד ןעמוקעג ןענעז
 ןפראוואב וצ ןביוהעגנָא ןּבָאה עכלעוו ,סענאגילוכ עפורג

 זיא ןטידנאב יד ןופ רענייא ןעוו .רענייטש טימ ןינב םעד
 ןפרַאוועג ןומה רעטשויעצ רעד ךיז טָאה ,ןרָאוועג ןטלאהראפ

 ךיז ןוא ,26 אווָאדַאימ ףיוא טקנופ-למאז ןשידיי םעד ףיוא

 -נביור ןוא קידנגַאלש ןעגנוניווו עשידיי יד רעביא טזַאלעג

 ןדיי ךיוא .ןלאפאב ןרָאוועג ןענעז רעייגכרוד עשידיי .קיד

 טניושעג טשיג ןענעז רעטילימ ןשיליופ ןופ ןרידנומ ןיא

 ןסַאשרעד םיחצור יד ןּבָאה עצינלאוו רעד ףיוא .ןרַאוועג
 ערעדנא טעדנוווראפ רעווש ןוא רעגרעב יורפ עקירַאי-55 יד

 םעד טעלפעצ ןאגילוכ א טָאה עינווארטקעלע רעד ייּב .ןדיי 5

 ןיא ןסירעגניירא ךיז טַָאה ןומה רעד .יורפ רעשידיי א פָאק
 רעד ףיוא טפעלשעגסיורא תורות-ירפס יד ,עגַאגאניס רעד
 ןּבָאה אפוג עגָאגאניס יד .עפ-אדדֶאטיוא ןא טכאמעג ןוא סאג

 .קינייוועניא ןופ ןדניצעגרטנוא ייז
 עיצאקַָאווַארפ יד זיא ,ןרַאוועג טלעטשעגטסעפ זיא סע יוו

 רעזייה עשידיי יד ןופ ןסערדא יד .רעירפ טיירגעגוצ ןעוועג
 .עטסיל רעלעיצעפס א ףיוא טאהעג רעכערבראפ יד ןּבָאה

 קאינ וואלסינאטס רעפיוקראפ-סגנוטייצ רעקירַאי-14 רעד

 ,ןאמ א רענייא זא ,טלייצרעד גנושרַאפסיוא רעד תעב טַאה

 -ניירא ןסייהעג םיא טַָאה רידנומ ןשירעטילימ א ןיא ןאטעגנַא
 : דלאוועג א טימ ןפיולסיורא ןוא עגַאגאניס רעד ןיא ןייג

 ,ןעיירש ןוא ,"!ןענעגרה טלָאוועג ךימ ןּבָאה ןדיי ,טעוועטאר"'

 -טסירק טעדרַאמרעד א ענַאגאניס רעד ןיא ןעזעג טַאה רע זא

 .דניק ךעל
 לד ןוא רעטילימ סָאד זיא ,ןומה םעד ןליטשנייא ןתעב

 -דַאּפ ףיוא רעזייה יד ןופ ןרַאוועג ןסַאשאב לֶאמ ייווצ ץילימ

 .16 אלטעיד ןופ ןוא 5 אנשטעשז

 ןעגנולייטפַא ןזיוואב ךיז ןּבָאה ןסאג רעוועקַארק יד ףיוא
 םעד טלעטשעגפַא ךיילג ןּבַאה סָאוו ,רעטילימ ןשיסור ןופ
 "פַא עשיטעיווַאס יד זא ,ןקרעמאב אד ףראד ןעמ .םארגַאפ

 ןרינעוורעטניא ןסאג יד ןיא סיורא ןענעז עכלעוו ,ןעגנולייט

 עשידיי ןופ בורל ןענאטשאב ןענעז ,ןדיי יד ןקידייטראפ ןוא
 -עצ ףוסל ןוא שפנ-תריסמ טימ טפמעקעג ןּבַאה ייז .רעגלעז

 .ןטידנאב יד ןבירט
 ,טפאשלעזעג רעשידיי רעד ןופ סעיצאגעלעד יד ןשיווצ

 זיא ,ןרָאטסינימ ערעדנוזאב ייּב טרינעוורעטניא ןּבָאה עכלעוו
 -טנפע ראפ רעטסינימ םעד ייּב ןעוועג ייז ןופ ענייא ךיוא

 טַאה רעטסינימ רעד .קינרעיק ר"ד ,עיצארטסינימדא רעכעל

 עשידיי ראפ סערעטניא ןרעדנוזאב ןייק ןזיוועגסיורא טשינ

 ,סעיצאמרַאפניא יד טיול זא ,גנוקרעמאב רעד ףיוא .םינינע
 יד ףיוא ןרעוו ,טגַאמראפ טעטימַאק רעשידיי רעד עכלעוו

 -יטנא ןעמונעגנַא ייטראפ-םירעיופ רעד ןופ ןצנערעפנַאק

 סאד זא ,רעטסינימ רעד טרעפטנע ,סעיצולַאזער עשיטימעס

 טשינ ןענעז --טגַאזעג רע טָאה -- םינינע יד .תמא טשינ זיא
 -ניא זדנוא .ןעגנוריסערעטניראפ ערעזדנוא ןופ טקעיּבַא ןייק

 ףוס םוצ .ןלאוו יד ןוא םרָאפערדרארגא יד רעמ טריסערעט

 ןקילייטאב עכלעוו יד זא ,טרעלקרעד רעטסינימ רעד טַאה

 .ןרעוו טפַארטשאב ןלעוו ,ןסעצסקע עשידיידיטנא ןיא ךיז
 טאהעג טשינ ןבָאה םיגיהנמ עשידיי ןופ ןצנעוורעטניא יד
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 ןבעג טנַָאקעג טַאה ןטאטלוזער א ראפ סָאוו .העפשה ןייק

 זיא ןיילא רע ןעוו ,קינרעיק רעטסינימ םייב ץנעוורעטניא יד

 םעד טימ ךיז טַאה ןוא טימעסיטנא רענעסיבראפ א ןעוועג

 .ןטלאהאבסיוא טשינ ירמגל

 תעב" :ךוב ןייז ןיא םעד ןגעוו טביירש ווַאקרוט סאנאי

 רעריפ-הכולמ יד טימ ןעגנולדנאהראפ עניימ ןופ רענייא

 -נפע ראפ רעטסינימ ןטימ ןדער וצ ןעמוקעגסיוא רימ זיא

 -ָאּפ רעד ןגעוו ,קינרעיק .לוו רד ,עיצארטסינימדא רעכעלט

 דנאל עצנאג סַאד טפאכעגמורא טַאה סָאוו ,עילאווכ-םַארג

 ענערַאוועג-לוצינ ךעלטשער יד ןטַארוצסיוא טָארד סַאוו ןוא

 עקיזַאד יד" :טגַאזעג רימ טַאה קינרעיק .ןרעמאק-זאג יד ןופ

 ןריסערעטניא ךימ .ץנעטעפמַָאק ןיימ ןיא טשינ טגיל עגארפ

 -עּבראפ וצ םעלּבַארפ רעד ןוא ןעמרַאפער-דנאל יד טציא

 ."םירעיופ יד ןופ טראדנאטס-סנּבעל םעד ןרעס

 -טנעעג םיא טָאה -- רעטסינימ רעה ,ןסייוו רימ רעּבַא"

 רעד ףיוא העפשה עסיורג א טַאה ריא זא -- ווַאקרוט טרעפ

 ןרעדניל טנַָאקעג טלָאוו טרַאוו רעייא ןוא עסאמ"םירעיופ

 ןֶּבָאה טָא .ייז ןשיווצ ןעגנומיטש עשידיידיטנא יד לסיב א

 ןטלאהעגפא זיא סָאוו ,גניטימ-ןסאמ א ףיוא זא ,תועידי רימ

 יד ןופ רענייא טָאה ,עקַארק ןבענ עציבמעד ןיא ןרַאוועג

 סָאד .ןקורדסיוא עשיטימעסיטנא טימ טצונאב ךיז רענדער

 -נומיטש עשידיי-יטנא יד ןכאמ רעדלימ ןפלעה טשינ ןַאק

 ל
 קינרעיק טָאה --"טרעהעג טשינ םעד ןגעוו ּבָאה ךיא"

 -נָאמרעד רעד זא ,וצ טיג ווַאקרוט סאנָאי ןוא .טרעפטנעעג

 ודובכב קינרעיק עקאט ןעוועג זיא עציבמעד ןיא רענדער רעט

 .ומצעו
 טסקעט ןטימ קעווא ווֶאקרוט זיא סעומש ןקיזאד םעד ךַאנ

 וואלסינאטס רעטסינימ-סטייהרעכיז םוצ עדער סקינרעיק ןופ

 סָאוו" :טרעפטנעעג םיא טָאה רעטסינימ רעד .שטיוועיקדאר

 א ךאד זיא רע ? ןקינרעיק ןריטסערא לֶאז ךיא ,ריא טליוו

 א ןעמענ ,רעדייל ,טעוו סע .גנוריגער רעזדנוא ןופ רעטסינימ
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 רעד ןופ לייט םעד ןעיצרעדרעביא טעוו ןעמ זיּב ,טייצ ךס

 -יטנא טימ טקעטשעגנַא זיא סָאוו ,גנורעקלעפאב רעשיליופ

 ."םזיטימעס
 טעוו ןעמ זיב זא -- טגָאזעג ווָאקרוט טַאה --סע טסייה"

 ןוא קיאור ןייז לייוועד רימ ןפראד ,ןעיצרעדרעביא ייז
 /? ךיי ןטצעל םעד ןדרַאמסיוא טעוו ןעמ זיב ךיז ןקוקוצ

 שטיוועיקדאר ןפורעגסיוא טָאה -- ? ריא טליוו עשז-סַאוו"

 '? ןקאיִלַאפ ןַאילימ 18 ריביס ןפיוא ןקישראפ לֶאז ךיא --

 ןיא ןפַארטעג טעמכ טַאה שטיוועיקדאר רעטסינימ רעד

 ןעוועג זיא קלַאפ רעשיליופ עצנאג סאד -- ןַאיליִמ 18 : לטניפ

 ןוא .עיצידארט רעשיטימעסיטנא רעד טימ ןדנובראפ קראטש

 טנָאקעג טשינ טַָאה רעטסינימ ןשיטסינומַאק ןופ רעפטנע רעד

 .עגארפ רעד ןיא גנורעדנע עלאקידאר ןייק ןגָאזנָא

 ,ןַאטעג ריר א טרַאפ ךיז טָאה ןציפש עשיליופ יד ןיא ןעַּבַא

 םעד קנאד א סָאד ןוא ,טרַאוו א ןעמענ טזומעג טַאה ןעמ

 -עג ןַּאה ןסעצסקע עשידיי-יטנא עקיטולּב יד סאאוו ,םשור

 ןליופ .עקירעמא ןיא לכ-םדוק ןוא ,טלעוו רעד ןיא טכאמ

 טציא ןוא ףליה רעשידנעלסיוא ןיא טקיטיונעג רעייז ךיז טאה

 .ןעמוקאב וצ ףליה יד גנורעטש א ןייז טנַָאקעג סאד טאה

 -פער ןיא רעייטשרַאפ רעקרַאיזוינ רעד ,רעללעס לעונמע

 יד ןגעוו תועידי לד" :טרעלקרעד טָאה זיוה-ןטנאטנעזער

 ןפיט א סיורא זדנוא ייב ןפור ןעמַארגַאפ עשיטימעסיטנא

 טלָאוו סָאוו ,גנוריגער יד זא ,רַאלק זיא סע .רעיודאב

 רעשידיי רעד יבגל ןדַאטעמ עשיטסירעלטיה יד טרירעלַאט

 רעד ףיוא ןענעכער טנָאקעג טשינ טלָאוו ,גנורעקלעפאב

 .יטפאשלעזעג רענאקירעמא רעד ןופ עיטאפמיס

 עכעלרעסיוא ראפ עיסימַאק-טאנעס רעד ןופ דילגטימ רעד

 -אקירעמא ,רימ" :טרעלקרעד טָאה רעטעפ רַאטאנעס ,םינינע

 -ימעסיטנא יד ןגעוו העידי רעד ןופ טרעטישרעד ןענעז רענ

 -נפע רענאקירעמא יד .עקַארק ןיא ןעגנוטערטסיורא עשיט

 זא ,טקאפ רעד זיולב זא ,גנוניימ רעד ייב זיא טייקכעלט

 רעלאנָאיצאנ א ףיוא ןלאפוצנַא ךעלגעמ ןעוועג זיא סע

 1946 ,סעדנאב עשיטימעסיטנא ןגעק ץושבלעז עשידיי (עיסימאק עלעיצעפס) אק"סע



13 

 ןוא הנכס עטסנרע ןא רַאפ ךיז טימ טלעטש ,טייהרעדנימ
 םזיטימעסיטנא .גרַאז עכעלדנעטשראפ זדנוא ייב טקעוו

 ,ןלאעדיא עסיורג ןוא תודוסי עטכערעג עלא וצ ףוס א טיידאב

 ."המחלמ רעד ןיא טפמעקעג טַאה ןעמ עכלעוו ראפ

 ,טלייטעגטימ טָאה "יקסלַאפ קיננעשזד" רעוועקַארק רעד
 -ַפַא טַאה ןאמהעל טרעברעה אררנוא ןופ רַאטקעריד רעד זא

 -סקע עשידיי-יטנא יד בילוצ ןליופ ןיא טיזיוו ןייז ןפורעג

 ןיא זא ,ןבעגעגרעביא טאה גנוטייצ יד .עקארק ןיא ןסעצ

 -יטנא "ד ןגעק ןעגניטימ-טסעטארפ ראפ ןעמוק עקירעמא
 -לוזער יד ןענעז סאד טא" : טביירש ןוא ןשינעעשעג עשידיי
 סאוו ,ןרענאיצקאער עלעפייה ןופ טייקיטעט רעד ןופ ןטאט

 ןופ ןסערעטניא ןוא שזיטסערפ ןשיליופ ןופ ןובשח םעד ףיוא

 ןסיוו וצ ןבעג ייז ןליוו ,םוראפ ןלאנאיצאנרעניא ןפיוא ןליופ

 ."ץנעטסיזקע רעייז ןגעוו

 ןיא ןענייאראפ עלענַאיסעפַארפ יד ןופ עיסימאק-זיירק יד
 עקידנגלאפ טקישעגסיורא םעד טימ תוכייש ןיא טאה עקארק

 רעוועקארק יד ראפ" :ןאמהעל ראטקעריד םוצ עשעפעד

 רעד .ןליופ ךעלטרַאווטנאראפ ןייז טשינ ןאק ןשינעעשעג

  טימ טנכערעגפא ךיז טאה סאלק-רעטעברא רעוועקארק
 ןעמוק ןוא עיזיצעד יד ןרעדנע וצ ןטעב רימ .רעכערבראפ יד

 ."ןליופ ןייק
 ןופ ןינע ןיא גנוריגער רעד דצמ גנוניישרעד עוויטיזאפ א

 ןופ לעפאב רעד ןעוועג זיא ןדיי עטעווטארעג יד ןצישאב

 -נארפ) דלַאטיוו ידאגירב לארענעג ,ץילימ רעד ןופ טנאדנעמאק

 : דנאל ןיא ץילימ רעד וצ ןבעגעגסיורא ,(קאיוושזוי קעשיצ

 רעדא עטריפעגסיוא עשיטימעסיטנא ןופ ןלאפ עלא ןיא (1
 גנושראפסיוא ןא ןריפכרודא ןעמ ףראד ,ןלאפנא עטרינאלפ

 רעכלעוו ,דראמ א ןופ לאפ ןיא .תוביס יד ןכאמ ראלק ןוא

 ןעמוקעג זיא ןוא טנורג ןשירעביור ןייק טאהעג טשינ טאה

 ןכוזסיוא ,םזיטימעסיטנא ןרענאיצקאער ןופ טאטלוזער ןיא

 ןא ןריפ סאוו ,ןענאזרעפ עקירעביא יד רעדרעמ יד רעסיוא

 טניווואב ןענעז סאוו ,ןטפאשטרא יד ןיא (2 .הצעה רעד טימ

 לוו ןפוא ןא ןריזינאגרא ,גנורעקלעפאב רעשידיי רעד ךרוד

 -אב .לאפנא ןא תעב ןעגנולייטפא-ץילימ ןרימראלא וצ יוזא

 ,טסניד רעייז ןריפסיוא ןתעב זא ,ץילימ ןופ ןלארטאפ יד ןלעפ

 לד ןופ טייקרעכיז רעד ףיוא טכא ןגייל לעיצעפס ייז ןלאז

 סאד טעוו ןעמ ןעוו ןוא ןענאיאר יד ןיא תוחפשמ עשידיי

 ןופ ראנאיצקנופ רעדעי (3 .ףליה וצ ןעמוק ףכית -- ןפראד

 רעד ןופ ץוש ןיא םוטעמוא סיורא טערט ץילימ-רעגריב רעד

 סאד טארדאב טרעוו סע ווו טראד ,גנורעקלעפאב רעשידיי

 .ןגעמראפ רעדא ,ןבעל

 טלעטשעגפא טשינ טאה לעפאב רעקיזאד רעד ךיוא רעבא

 טקנופכיוה ריא טכיירגרעד טאה עכלעוו ,עילאווכ-דראמ יד
 .1946 ללוי ןוא ינוי ןיא

 רעצנאג רעד ןדיי יד ןגעק טקינייאראפ ךיז טאה ץלעק ןיא

 ןיילק .טפאשלעזעג רעשיליופ רעד ןופ ןטכיש עלא ,ןומה
 ,עטעדליבעג ןוא סעקאטסארפ ,רענעמ ןוא ןעיורפ ,סיורג ןוא

 -גוה ייווצ .עליוויצ ןוא עטרידנומ ,רעקנעדיירפ ןוא עקיביולג

 רעקילדנעצ ךיז ןגעק טאהעג ןבאה תוחפשמ עשידיי טרעד

 ןופ לייט א ,םיאנוש עקיטשרודטולב עטעשויעצ רעטנזיוט

 ןוא ,רעוועג ץרוק טימ לייט א ,ןסקיב טימ ,ןרידנומ ןיא ייז

 ןגעק עלא -- רעסעמ טימ ,סנקעטש ,רענייטש טימ ןומה רעד

 44 1946--1999 ןראי יד ןיא םזיטימעפיטנא רעשיליופ

 רעדליוו רעד ןופ דאנג ןפיוא ,ענעפלאהאבמוא עטלייצעג יד

 -ידייל 100 רעכעה : טאטלוזער רעד ןוא .ןדיי ענעזאלעג עסאמ
 .עטעדנוווראפ ןוא עטעגרהעג ,תונברק עש

 רעד ףיוא טכאמעג ןומה רעד טאה ףירגנא-טפיוה םעד
 ןענופעג ךיז טאה אד ,7 יטנאלפ ףיוא "גנוטסעפ רעשידיי'

 ץוביק א ןוא הליהק עזעיגילער יד ,טעטימאק רעשידיי רעד
 טלמאזראפ ךיז ןבאה ןינב םעד טא ראפ ."ינויצה דוחיא" ןופ

 עטעדראמרעד יד" ןכוז ןעמוקעג ייז ןענעז אד ,רעדרעמ יד
 ."רעדניק עשיליופ

 .ב .וא רעד ןיא טרינאפעלעט רדסכ ןבאה עטרעגאלאב יד

 ןוא רעשיליופ יד וצ ,ץילימ רעד ןיא ןוא (טמא-סטייהרעכיז)
 ןעוועג זיא סאד רעבא ,ןעגנולייטפא עשירעטילימ עשיסור

 -לעה וצ טגאזעגוצ ןבאה ןטמא עשיליופ יד .רבדמ ןיא ףור א
 רעבא ייז טאה ןעמ ,ןעמוק וצ דלאב טגאזעגוצ ןבאה ייז ,ןפ

 ,טרפעטנעראפ ךיז ןבאה ןריציפא עשיסור יד .ןעזעג טשינ

 ליז לייוו ,ץנעוורעטניא ןא טימ ןעמוק טשינ ןענעק ייז זא
 ןעמוק ןלעוו ייז ביוא ;ןרידנומ עשיליופ ןייק טשינ ןבאה

 סיורא ןטערט ןסור זא ,ןגאז ןעמ טעוו ,ןרידנומ עשיסור ןיא

 -דנע ךאד זיא ןפור-ספליה יד ףיוא .רעטעברא עשיליופ ןגעק

 רעד ,טרעפלא לאיחי האור-דע רעד .ץילימ יד ןעמוקעג ךעל

 ןעזעג ןיילא ייז טאה גנוטלאווראפ-טעטימאק ןופ דילגטימ

 ןרענאיצילימ יד רעבא ,טיירפרעד ךיז טאה ןוא רעטצנעפ ןיא

 .ןראוועג םלענ דלאב ןענעז

 רעד ,ןסאש טרעהרעד ךיז ןבאה גאטימ ראפ רעגייז א 1

 ידכ רענלעז ןעמוקעג ןענעז סאד זא ,רעכיז ןעוועג זיא תודע
 ידכ ,ןטפול רעד ןיא טסיש ןעמ זא ,ןומה םעד ןביירטראפ וצ

 א ןעוועג זיא סאד ךיוא ןוא -- ןקערשוצפא רעגלאפראפ יד

 ליוק א ןקעטש טביילב ףייפ ןקידנעמענכרוד א טימ .תועט

 ןראפ .גנוטער ןייק אטשינ זיא'ס .רעמיצ-ארויב ןופ טנאוו ןיא

 טיירש ןוא יורפ עשיליופ עגנוי א טייטש ןינב ןיא גנאגניירא

 ןוא ןסוזעי טעגרהרעד טאה ריא !ךייא טוג" :שירעטסיה

 ןעקנורטעג ריא טאה גונעג !ןלאצאב ךייא רימ ןלעוו טציא

 ארויב ןיא זיא רעטעפש העש עבלאה א ןיא "!טולב רעודנוא
 -עג א טימ ץוביק ןופ הרבח א :ןפאלעגניירא טעטימאק ןופ
 טעטימאק ןופ רעציזראפ רעד "!ץוביק ןיא טעגרה ןעמ" :יירש

 ןפאלעגסיורא ןענעז טרעפלא .י תודע רעד ןוא ענאהאק רייד

 טשינ ךאנ ןבאה ייז .קאטש ןטייווצ ןפיוא ,ראדיראק ןיא

 -עג ןענעז פערט יד ףיוא ,ןעשעג זיא סע סאוו ןענאטשראפ

 -לעז ןעוועג ןענעז ץוביק ןיא ךיוא ,ןסקיב טימ ןענלעז ןענאטש
 טימ ץוביק ןופ רעמיצ ןטשרע ןיא ןיירא סע ןענעז ייז ,רענ

 ןרָאוועג ןפרַאוועגסיורא ןענעז ךעלדיימ ייווצ ,רעייפ-סקיב א

 ןביוהעגנא ךיז טאה יוזא ןוא .סאג רעד ףיוא רעטצנעפ ןכרוד

 .הגירה יד
 -דאפ א .טיוט ןלאפעג ןענעז 7 יטנאלפ ןופ ןדיי עלא טשינ

 טדערעג טאה רעכלעוו ,רידנומ ןשיליופ א ןיא קינוואקלופ

 ןבעגעג ףיוה ןפיוא טאה ,טנעצקא ןטכעלש א טימ שיליופ

 "עגסיורא אטיוא-טסאל א ףיוא טאה ןוא רענלעז יד ןלעפאק

 טאה רע לפיוו ןשטנעמ ליפיוזא ץאלפ ןטארדאב ןופ טריפ

 -רעכיז ןופ םינינב יד וצ טריפעגוצ ייז טַאה ןעמ .טנָאקעג

 ...ערעדנא יד רעבא .טמאסטייה
 ןעמ ,טאטש רעד רעביא טיירפשעצ ךיז ןבאה רעדרעמ יד

 שילאיטסעב ןוא ןעגנוניווו יד ןופ ןדיי טפעלשעגסיורא טאה
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 .סאג ןיא רעייגכרוד יד טריטערטלאמ טאה ןעמ ,טעדראמעג
 סיוועג זא ,ןענאטשראפ ןבאה הטיחש רעד ןופ ןגעטארטס יד

 ליז ןוא ןאב רעד טימ טאטש ןופ ןפיולטנא ןווורפ ןדיי ןלעוו
 ןפיוא טעדראמעג טאה ןעמ --.גיז ןייא ךאנ ןטלאהעגפא ןבאה

 .סעיצאטס יד ףיוא ,ןענאגאוו יד ןיא ,לאזקאוו
 : טלייצרעד טאה ןאמיילק בקעי דיי רעטעוועטארעג רעד

 ןופ עדנאב א טאה ,טלעטשעגפא ךיז טאה גוצ רעד ראנ יוו

 ןיא ןדיי ןכוז ןביוהעגנא סענאגילוכ עגנוי טרעדנוה עכעלטע
 ,ןראוועג ןגאלשעצ קיטולב ןענעז ענענופעג יד .ןענאגאוו יד

 רעבא ,גוצ ןופ ןפראוועגסיורא סענאגילוכ יד ןבאה םיא ךיוא
 ןבאה גוצ ןבלעז ןיא ןראפעג ןענעז סאוו רענלעז עכעלטע

 ןוא טנעה ערעייז ןופ ןסירעגסיורא ןדיי ףניפ ךאנ ןוא םיא

 .אקסישזראקס זיב טריפעגפא
 תודע ןַא ןעוועג זיא רעבאהביל דיי רענעראוועג-לוצינ רעד

 ןבאה ץלעק ןופ .מק 10 ,וואקאשטשפ עיצאטס רעד ףיוא יוו

 יז ןוא יורפ עשידיי א גוצ ןופ טפעלשעגפארא סענאגילוכ

 רעצלעק א ,שטיווארדנאסקעלא בקעי .טרא ןפיוא טעגרהעג

 גאט ןשיטירק םענעי ךיז טאה ,ןעזסיוא "ןטוג" א טימ דיי

 -יוועקנעש סאג רעלארטנעצ רעד ףיוא ןומה ןשיווצ ןענופעג

 ןיא שטנעמ א ןענאטשעג זיא ןומה ןטלמאזראפ ןראפ .אשט

 גרעבנעזויא .
 טריבלא ו

 לארשי ךורב
 :אילאפ לעצטרוווטוג

 אלייב ץוטשרוג -
 עלייב רענמרעג |[
 ניק אדטולפ אקשטוד כ
 רעזיל ףראדנערַאה 2

 רטלעדזווו
 גרעבנויוו
 קינשטּורָאפדאפ ,םהדבא :1י1ןםנויוו
 ןַאטיפאק ,ם1ייד ניו
 ותנ םיובמעלעטמ

 9 יכלה

 השחמ ץעיוואראמ
 לדנעמ יקסוואלאקימ
 יקטראבמָאס

 בד-ןב לארשי

 ש5 אתגזמ םמממה

 (₪ יש < 16)

 םארגאמ רעצלעק ןוב

 ןא זייד רטנָאזיטרטפ ,םטטיסאק ןשיריי ןומ רעציזראת ,ןורטוועס אוהכ א 8

0/0 
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 -רעטנוא ןא ןטלאהעג טאה ןוא חלג ןשיליוטאק א ןופ םידגב

 -קאוו םוצ טפיולטנא שטיווארדנאסקעלא .השרד עשירעצעה
 ןענעגרהרעד סענאגילוכ עכעלטע יוו רע טעז געוו ןפיוא ,לאז

 -אב א ןיא ןגעלעג ןיוש זיא ןברק רעד .ןדיי א סנקעטש טימ

 םיחצור יד ןוא טולב עשזולאק א ןיא ,דנאטשוצ ןזאלטסווו

 .ןגאלשעג רדסכ ןוא םיא טזאלעגפא טשינ ץלא ךאנ ןבאה

 טעגרהרעד 41) עטיוט 47 :הטיחש רעד ןופ לכה-ךס רעד
 50 רעבירא ,(רעלעטיפש יד ןיא ןבראטשעג 6 ,טרא ןפיוא

 .עטעדנוווראפ

 לד זא ,ןבעגעגרעביא טאה רוטנעגא-עסערפ עשיליופ יד
 .סעקישטשמארגאפ 62 טריטסערא ןבאה ןענאגרא-סטייהרעכיז

 ךיוא זיא ערעדנא ןשיווצ .ראפ ןעמוק ןטסערא עקידרעטייוו

 -סקלאפ רעד ןופ ןראנאיצקנופ עפורג א ןראוועג טריטסערא

 וואלסידאלוו ריציפא ןטימ ץיפש ןיא ןרענאיצילימ יד .ץילימ

 -ראפ יד ןענעפע וצ ןדיי יד טרעדאפעגפיוא סע ןבאה טוכאלב

 -טנא ןבאה ייז ,7 יטנאלפ ףיוא ןינב ןופ ריט עטרידאקיראב

 .רעוועג-ץרוק טאהעג ןבאה סאוו ,ןדיי עכעלטע יד טנפאוו
 .רעדרעמ עטושפ ראפ ןזיוועגסיורא ךיז ייז ןבאה ךאנרעד

 -עיאוו ןופ רעטערטראפ רעד ןראוועג טריטסערא ךיוא זיא םע

 -זאיווג ראיאמ ,ץילימ-סקלאפ רעד ןופ טנאדנעמאק ןשידאוו

 .לז 5 ז"דפט גנַאגרָאי רעטייווצ

 77 אנ 25 49 ף
 (ס 2, 1946|12 ,שזדָאל

 עיצַארטסינימדַא ןוא עיצקַָאדער ןופ סערדָא

 30:65 8608%6]| | 00ו1ת150786):
 1.602, ט!. \בזט:סשו628 32 0

 00 צו 144-552 .141.06.-  א 7
 5609" ולר ,סעמַארגפלעס

 זיירפ-טנעמַאנָאּבא
 .לז 60 - לַאטראוק א .לז 20 שדות א

 ,.טדוח א רַאלַאד א :דנַאלסיוא ןיא |

 :ןוי"יהרעביא סטלעג
 38הא ,5סס!ףות" אסה!ס 1

 ק א.( אסחוס 1

 לאיחי יקסווַאלַאקאס
 םולש אנטולפ
 רתסא אקסוואשארפ
 קינשטּורָאפ ,קחפצי םיירפ
 ועכוקנייפ
 אניגער שיפ
 שאדא שיפ
 לרעב זאמדירפ
 סאק
 טנאשורע  ,לאומש םראק
 לשרעה שרטק
 .ש שרעק
 ףראדניבאר

 .ז שטיוואנאמלוש
 אינאפ רעכאמוש
 טנַאקאבמוא - 21 7 םישטנעיוושָא 2969 8
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 תוירחא יד ןגארטעג סאמ רעסיורג א ןיא טאה סאוו ,שטיוואד
 .ןשינעעשעג עקיטולב יד ראפ

 -דנאטש ןראפ טפשימ א ןוא ןטסערא ןעמוקעגראפ ןענעז סע
 -טיוט ןעמוקאב ןבאה רעדרעמ עשילאיטסעב יד ןופ 9 .טכירעג

 ןענעז רעטעפש .ןראוועג ןעגנַאהעגפיוא ןענעז ןוא ףארטש
 -נולמאזראפ ןוא ןעגניטימ-טסעטארפ ןראוועג טריזינעצסניא

 -ישטשמארגאפ יד ןוא םארגאפ םעד טלדאטעג ןבאה סאוו ,ןעג

 ןוא עלעיציפא טשינ א ןעגנאגרעד זדנוא וצ זיא ןגעקאד .סעק

 םענופ רעטסעווש-ןקנארק יד זא ,העידי עטרילארטנאק טשינ
 ןראוועג טכארבעג שזדאל ןיא ןענעז סע ןכלעוו ןיא לאטיפש

 .ןענידאב וצ ייז טגאזעגפא ךיז ןבאה ,ןדיי עטעדנוווראפ יד

 -ארפ ןעמוקעגראפ דנאל ןצנאג ןיא ןענעז סע ןעוו ןוא

 רעלק רעד טאה ,רעדרעמ רעצלעק יד ןגעק ןעגניטימ-טסעט

 ןעמוקעגראפ טלאוו םארגאפ רעד יוו טקנופ ,ןגיוושעג ץלא
 -ערפ רעד טגאזעגסיורא ךיז טאה ןינע םעד ןיא .הנבל רעד ףיוא

 טקעריד טאה רעכלעוו ,יקסוואראמ-אקבוסא רעטסינימ רעימ
 -טנעעג טאה גנוקידלושאב רעד ףיוא .םיחלג יד טקידלושאב

 "אנאמאר עראטאוורעסא" ןאקיטאוו ןופ ןאגרא רעד טרעפ

 לאנידראק רעד ,קעראמשטאק ץלעק ןופ חלג רעד" : קידנגלאפ
 וצ ןגאזפא טשינ ןענאק רעלק רעשיליופ רעד ןוא אהעיפאס
 -גנאווע יד ןוא עכריק יד עכלעוו ,םישעמ יד ןלייטרואראפ

 ןלעוו רימ ביוא רעבא .טלייטרואראפ קידנעטש ןבאה עילע

 -ארק םעד ,ףושיב רעצלעק םעד ןעמ טאה ,שיגאל ןעקנעד

 -ראפ וצ ןטעבעג םיחלג עשיליופ יד ןוא ףושיביצרא רעוועק

 -ייז וצ תוכייש ןייק טשינ טאה סאוו ,סניוזא סעפע ןלייטרוא

 רעד רעטנוא --טנאקעג טאה סאוו סעפע ,סעיצקנופ ערע

 -- דראמ ןופ תונברק יד טייקיטכערעג ןבעגפא ןופ עקסאמ
 ערעדנא וצ גוצאב ןיא טייקיטכערעגמוא ןופ הביס יד ןרעוו

 סע יוו .ןייז בירקמ טפראדעג טלאוו ןעמ עכלעוו ,תונברק

 דצמ גנולייטרואראפ ןופ טסעשז רעד ןעוועג טשינ טלאוו

 א ןיא ךיז ןשימניירא ןא ןעוועג סאד טלאוו ,רעלק םעד
 ."ןשימניירא טשינ ךיז ףראד ךריק יד רעכלעוו ןיא ,עגאל

 טאה לאמנייק" :ןבירשעג טאה "עטינאמוה" רעזיראפ יד

 -יטנא יד טלייטרואראפ טשינ ןליופ ןיא ךריק עשיליוטאק יד

 רעד .ןלאפנא עשידייז-יטנא יד ןיא עדנאגאפארפ עשיטימעס

 -רעטניא וצ םיחלג יד ןטעבעג טאה ץלעק ןופ טנאדנעמאק
 ןבאה ייז רעבא ,גנוסיגראפ-טולב א ןדיימוצסיוא ידכ ,ןרינעוו

 -ליווצ א ןראוועג טיירגעגוצ זיא סע .ןאט טלאוועג טשינראג

 -יופ ןופ רעטנעצ עמאס ןיא ,וואכאטסנעשט ןיא םארגאפ רעט
 -סיב עשיליופ יד ןבאה וואכאטסנעשט ןיא עקאט .רעלק ןשיל

 יד וצ גנודנעוו א טכעלטנפעראפ רעירפ געט עכעלטע ןפוק
 -יטומרעד א ןטידנאב יד ראפ ןעוועג זיא עכלעוו ,עקיביולג

 א טימ סיורא זיא "ןעידראג רעטסעשטנאמ" רעד ךיוא .גנוק

 -טסייג ןטסכעה םעד ,דנאלה לאנידראק ןגעק ףרוווראפ ןפראש

 גנוטייצ יד .ןליופ ןיא ךריק רעשיליוטאק רעד ןופ ןכעל

 ןיד א פא ךיז ןביג עכלעוו ,ןשטנעמ ךס א" :ןבירשעג טאה

 ךריק עשיליוטאק יד סאוו סולפנייא ןסיורג םעד ןופ ןובשחו

 לאנידראק זא ,טביולגעג ןבאה ,ןסאמ יד ףיוא סיוא טביא

 טעוו סאוו ,גנורעלקרעד א טימ ןטערטסיורא טעוו דנאלה

 טאה גנונגעפאה רעד טימ .רעטימעג עטציהעצ יד ןקיאוראב

 וצ טעדנעוועג םזיסאר ןגעק ףמאק םוצ עגיל רעשיליופ יד ךיז

 ,טשינ ןענעקייל ןזיירק עשיליופ עלעיציפא יד ךיוא .ןדנאלה

 8|1% 1946---1939 ןראי יד ןיא םזיטימעפיטנא רעשיליופ

 לאנידראק ןופ גנוטערטסיורא עשיגרענע ןוא עלענש א זא

 -נערטש ןעמענוצנא גנוריגער רעד טרַאפשראפ טלאוו דנאלה

 סנבעל עכעלשטנעמ טעווטארעג טלאוו ןוא ןעלטימ עג
 .'ןטייז עדייב ןופ

 ןליופ ןיא ןדראמ-ןדיי יד וצ רעלק ןופ גנויצאב רעד ןגעוו

 ייטראפ רעשיטסילאיצאס רעד ןופ ןאגרא רעד ןבירשעג טאה

 יד טכעלטנפנעראפ טאה רעכלעוו ,"יטנאווא" ,עילאטיא ןיא

 סאוו ,סערגנאק-טלעוו ןשידיי ןופ וויטוקעזקע ןופ גנורעלקרעד

 וצ דנאלה לאנידראק ןופ גנולעטש רעד ןגעק טריטסעטארפ

 -עטש רעד ןגעק סיורא טערט סאוו ןוא רעדרעמ רעצלעק יד

 רעד טרעפטנעעג טאה "יטנאווא" םעד .ןאקיטאוו ןופ גנול

 ,לקיטרא ןא טימ "אנאמאר עראטאוורעסא" טספיופ ןופ ןאגרא

 זיא םארגאפ רעצלעק רעד זא ,טגאזעג טרעוו סע ןכלעוו ןיא

 "אנאמאר עראטאוורעסא" רעד ."ןינע רעשיטילאפ ןייר' א

 -סעטארפ וצ טכער ןייק טשינ ןבאה סע זא ,טרעלקרעד טאה

 -נוא סעבמאב רעטנוא ןגייל סאוו ,יד ןעמארגאפ ןגעק ןריט

 עשינעילאטיא יד .םילשורי ןיא "דוד גינעק" לעטאה ןרעט

 םעד טא ןופ ךיז רעסיוא ןעוועג זיא עסערפ עשיטארקאמעד
 .ךיילגראפ

 -טלמעד םוצ ןדנאוועג ךיז טאה עיצאגעלעד עשידיי א ןעוו

 לאז רע יקסנישיוו לאנידראק ןדרעטעפש ןוא ףושיב ןקיד

 ,ץלעק ןיא םארגאפ ןגעק טסעטארפ ןטימ ןריזיראדילאס ךיז

 טאה סעצארפ-סילייב רעד זא ,טרעפטנעעג יקסנישיוו טאה

 ףיוא טולב ןייק טשינ ןצונאב ןדיי זא ,ןזיוואב טשינ ךאנ
 .תוצמ

 עסיורג א טנייה זיב טאה רעכלעוו ,רעלק רעשיליוטאק רעד

 -נאק ןעוועג זיא ,טפאשלעזעג רעשיליופ רעד ףיוא העפשה

 תעב ,זיב (ןעמאנסיוא עניילק טימ) שיטימעסיטנא טנעווקעס

 טסולפנייאאב סאד טאה גנוקריוו ןייז .עיצאפוקא רעד ךאנ ןוא

 ןעמיטשוצוצ קלאפ ןשיליופ ןופ טייהרעמ יד טקריוואב ןוא

 רעד תעשב גנוטארסיוא-ןדיי רעד ןופ קיטילאפ רעד טימ
 .עיצאפוקא

 ןראי ענעי ןיא םזיטימעסיטנא ןשיליופ םעד ךיז ןבאה סע

 ןוא פפק ,.ספפ ןעייטראפ-רעטעברא יד טלעטשעגנגעקטגא

 ןייק טאהעג טשינ רעבא ןבאה ייז .ןפורג ערענעלק ערעדנא

 ןגירשראפ טושפ ןענעז ייז .קלאפ םעד ףיוא ןסולפנייא עסיורג

 -ומאק-אדישז" סלא רעדא ,םיתרושמ עשידיי סלא ןראוועג
 ."אנ

 -יטנא ןשיליופ ןופ עמעט יד ןעלדנאהאב ןופ לכה-ךס רעד

 : רעכלעזא זיא ןראי ענעי ןיא םזיטימעס

 ןבאה ןליופ ןקידהמחלמראפ ןיא ןדיי ףיוא ןעמארגאפ יד

 .דנאטשרעדיוו ןעמאזקריוו ןייק ףיוא ןפארטעגנא טשינ

 רעד תעב טאה קיטילאפ-סגנוטארסיוא עשיטסירעלטיה יד

 רעקידנגיוורעביא רעד ןופ גנומיטשוצ יד ןעמוקאב עיצאפוקא

 .קלאפ ןשיליופ ןופ טייהרעמ

 -פא לֶאז סע רעוו ןעוועג טינ זיא המחלמ רעד ךאנ ןוא

 ,ןדיי יד ףיוא ןעמארגאפ ןוא ןטקא-דראמ עקיטולב יד ןלעטש

 -סירעלטיה רעד ןופ טעוועטארעגפא סנ-יפ-לע ךיז ןבאה סאוו

 .הנכס רעשיט

 רעד ןיא לטיפאק ןייא ןופ תמא רערעטיב רעד זיא אזא
 | .ןדיי עשיליופ יד ןופ עטכישעג



 יקצַאטסַאלאיב י

 ןליופ ןיא טעברא-ספליה עשידיי

 רעטייווצ רעד ןיא טַָאה עשראוו עשידיי סאד ,עשראוו

 לד ףיוא .ןריטסיזקע וצ טרעהעגפיוא 1943 .י ןופ טפלעה
 זיא אטעג םענעזעוועג ןופ ךעלסעג ןוא ןסאג רעטרעדנוה

 .תוברוח -- תודע רעמוטש רעד ןבילּבראפ
 ןופ גנומיטשוצ רעליטש רעד ייב ,קידתוירזכא ןוא לענש

 רעייז טריפעגכרוד ןטסיצאנ יד ןבָאה ,רעגריּב ןענָאילימ ליפ

 א ןטילעג טַאה קלָאפ עשידיי סאד .טעברא-סגנוטכינראפ

 ןענעז ןדלעה ןוא רעריטראמ ןָאילימ סקעז : טסולראפ ןקיזיר

 טשינ רעבא זיא טנעגיטנַאק רעשיעפַארייא רעד .ןעמוקעגמוא

 טעווטארעגפַא ךַאד ךיז טַאה לפייה א ."ןייר-ןדיי' ןבילבעג
 .םולש ןטראגעגסיוא םעד טבעלרעד ןוא

 ןליופ ןופ לכ םדוק ,טעטש עטיירפאב ןופ ןסאג יד ףיוא

 ןיילק .ענערַאוועג לוצינ יד ןזייוואּב וצ ןביוהעגנָא ךיז ןּבָאה

 .ןעזסיוא רעייז קידכעבענ ןוא לֶאצ רעייז ןעוועג ןיא
 רעייז ןפאשעג ןילבול ןיא ןבָאה ייז ןופ עטשרע יד ןיוש

 א ןביוהעגנַא ןּבָאה ייז .טעטימָאק ןשידיי םעד : עיצאזינאגרַא

 ענעבילּבעג-ןבעל ערעדנא תובוטל טייקיטעט עכעלטפאשלעזעג

 -ּבול רעקיזַאד רעד .ןליופ ןופ רַאנ טשינ ןוא ןליופ ןופ ןדיי

 רעכלעוו ןופ עזאב א ןרעוו רעטעפש טעוו טעטימַָאק רעניל

 עשיליופ יד ןופ טעטימַאק-לארטנעצ רעד ןייטשטנא טעוו סע

 .ןְךיי
 טימ שארב ,ןדיי עשיליופ יד ןופ טעטימַאק-לארטנעצ רעד

 -גנאל ןקידהמחלמראפ ןטנאקאב םעד ,ןייטשרעמַאז לימע רד

 רעד ןופ דילגטימ (1944 .י) טציא ןוא טאטופעד-םייס ןקירַאי

 -עלאווזיוו טעטימָאק יקסלָאפ -- .נ.וו.ק.פ) גנוריגער רעשיליופ

 -ַאיצאנ ראפ טעטימַאק רעשיליופ : שידיי :אגעווַאדַאראנ אינ

 ערעווש ןיא טייקיטעט ןייז ןביוהעגנַא טָאה (גנויירפאב רעלאנ

 -יווָארפ יד .ןטייקכעלגעמ ענעדיישאב טימ ןוא ןעגנוגנידאב
 ליפ טשינ ןיילא טלמעד ךַאנ טַאה גנוריגער עשיליופ עשירַָאז

 וליפא ןבעג טנַאקעג טשיג ןליוו ןטסעב םייב ןוא טגַאמראפ
 ןופ ףליה ןייק .ןדיי עטעוועטארעג יד ףליה ענעדיישאב ןייק

 ךַאג טַאה ןוא ןעוועג טשינ ךַאנ זיא טלעוו רעיירפ רעד

 געוו רעד .טרעיודעג ךאנ טַאה המחלמ יד .ןייז טנַָאקעג טשינ
 ייברעד ,דנאלסור ןוא עיסרעפ ךרוד טריפעג טַאה ןליופ וצ

 .רערעכיז ןייק ןעוועג טשיג ךיוא עיסרעפ זיב געוו רעד זיא

 -עג ןענעז סָאוו ,עלא יד ןּבָאה ףליה ןיא ךיז טקיטיונעג ןוא

 יד ,דלאוו ןופ ןעמוקעג ןענעז סָאוו יד ,ןרעגאל יד ןופ ןעמוק

 ןענעז סָאוו יד ןוא ןשינעטלעהאב יד ןופ סיורא ןענעז סָאוו

 ייז .גגורעקלעפאּב רעקיטרַא רעד ךרוד ןרָאוועג טעווטארעגפַא

 וצ ןעלטימ ןַא ןוא סעוורַאּב ,ןסירעגפַא ,קנארק ןעוועג ןענעז

 .פַאק םעד ןגיילוצקעווא ווו טאהעג טשינ ןבָאה ייז ,ןּבעל

 עשיליופ עטיירפאב ןיוש יד ףיוא עגאל עניימעגלא יד
 "כינראפ א עירטסודניא יד .עשיגארט א ןעוועג זיא ןטיבעג

 -אפא-הכולמ רעד ,טריטסאוועד טפאשטריוו-רארגא יד ,עטעט

 -לעפאּב רעד ןופ טייקערכיז יד ,רעטריזינאגרַא-טשינ א טאר

 טירט ףיוא עטַארדאּב א ---ןדיי יד ןופ סרעדנוזאב ןוא גנורעק
 .ןשטייד ןייק ןעוועג טשינ ןיוש אד ןענעז סע .טירש ןוא

 ןטלעז טשיג .ןסַאגעג רעטייוו ךיז טָאה טולּב שידיי רעּבַא

 ןיא .טעוועטארעג ןדיי יד ןּבָאה סָאוו ,יד ןטילעג ךיוא ןבָאה

 ןשיווצ ןפמאק עכעלרעניא ערעווש ןביוהעגנַא ךיז ןבָאה דנאל

 .ןעגנוריפורג עשיטילַאפ ענעדיישראפ
 -ַאק ןשיליופ ןשיטסינומָאק םעד ןעגנוווצעג טַאה עגאל יד

 ףיוא קילב א ןפראוו וצ גנויירפאב רעלאנַאיצאנ ראפ טעטימ

 ,גנוגעוואב יד ךאז עכעלצונ א ראפ ןטכארטאב ןוא ברעמ

 ןדיי לד תבוטל טלעוו רעד ןיא ןביוהעננָא ךיז טַאה סאוו

 ןופ ןסינעג :רעטושפ א ןעוועג זיא ליצ רעד .ןליופ ןיא
 .ןסאמ יד ןופ טיונ יד ןדעדניל וצ ידכ רעטלעג עשידיי

 סאד ןוא ןילאטס טאהעג טאה ןינע ןפיוא קוק ןרעדנא ןא

 רעד ראפ ףליה יד טרעוושאפ ןוא טפעלשעגפא טַאה

 ןעגנאגעג זיא גנוריפנָא רעשיטעיווַאס רעד .הטילפה תיראש

 טַאה סָאד--ףליה אזא ןופ ןגלַאפ עשיטילַאפ יד ןיא

 -איצידארט עקראטש ךיוא יוזא יד ןקיטפערק טנַָאקעג

 ,תוכולמ-ברעמ יד וצ ןקאילַאפ יד ןופ סעיטאפמיס עלענ

 רעד .טנאה רעד ףיוא ןעוועג טשינ דנאלסור זיא סַָאד ןוא

 -עגניירא :טסעשז א טכאמעג טלמעד טַאח דנאפראפנטאר

 ףליה עקיזַאד יד .זייפש טימ טרָאפסנַארט א ןליופ ןייק טקיש

 -רעדאב יד ןופ םי ןיא ןפַארט א יוו ןעוועג רעּבַא זיא

 ראי ףניפ ךַאנ .ןדיי יד ןסַאנעג ןופרעד ןבָאה קינייוו .ןשינעפ

 .ףליה ןיא טקיטיונעג ךיז ןיילא דנאלסור טַאח המחלמ

 ןבילבעג ץנאג ןענעז עגארפ טימ ןעמאזוצ ,עשראוו ןיא

 תוברוח גראב רעקיזַאד רעד טָא .רעזייה .צארפ 15 םורא

 -ַאס יד ךרוד ןרַאוועג טיירפאב .י 1945 ראונאי ןיא זיא

 ךיז טגַארט 1945 ראורבעפ ןט-28 םעד .ןטפערק עשיטעיוו

 ןייק ןילבול ןופ ןדיי עשיליופ יד ןופ .ק .צ רעד רעביא

 טלקיוועגרעדנאנאפ ךיז טַאה אד טשרע .עגארפ-עשראוו
 .עטעוועטארעג יד תבוטל טייקיטעט עטיירב א

 הטילפה תיראש יד

 רעד ךַאנ ךיילג ןּבָאח ןדיי עטעוועטארעג םוקמוא ןופ יד

 -טעטש ןוא טעטש יד ןיא ןצעזאב ךיז טווורפעג גנויירפאב

 רעד ראפ טבעלעג ןּבַאה ייז עכלעוו ןיא ,ןליופ ןופ ךעל

 ןענעז ייז ווו ,רעטרעניווו ענעזעוועג ערעייז ןיא .המחלמ

 -פיוא טשינ ליז ןעמ טָאה ,ןרַאוועג ןגיוצרעד ןוא ןריובעג

 ןִּבאח עטעוועטארעג יד ןופ ליפ .ןעמולב טימ ןעמונעג

 טלַאצאב --עגאל יד ןצאשפַא ןיא טייקוויאנ רעייז ראפ

 טשינ ןיוש ןענעז רעדרעמ עשיטסירעלטיה יד .ןבעל ןטימ

 "ַכַאנ עשיליופ ערעייז ןפילבראפ ןענעז סע רעבַא ,ןעוועג

 יליש עווָאדַאראנ) .ז .ס .נ לוו עטריזינאגרַא ייס ,רעגלַאפ
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 -רא טשינ ייס ,(תוחוכ עטנפַאוואב עלאנָאיצאנ --.עניִארּבַז

 רעכלעוו ,דיי א .העדרעמ ןוא ןטידנאב םתס -- עטריזינאג

 -רעכיז רעייז טרעטשעג טָאח ,לטעטש ןיא ןעמוקעג זיא
 .ןגעמראפ עטביורעגוצ סֶאד ןענאטשעג זיא ןֶאק ןיא :טייק

 ןעוועג רעסעב זיא ,רעמיטנגייא םעד ןבעגפַא סע טָאטשנא

 רעד זא ,ןפלַאהעג טשינ טַאח סע .ןרעוו וצ רוטפ םיא ןופ
 טרינעוורעטניא רדסכ טָאה ןדיי יד ןופ טעטימַאק-לארטנעצ

 סע ,טרעיולעג טַאה רעדרעמ רעד ; ןענאגרַא-טכאמ יד ייב
 .תונברק ןלאפעג ןענעז

 ."ןיירדןעדוי" ןראוועג לענש ןענעז ךעלטעטש עניילק

 ןיא ןרירטנצנַאק וצ ןביוהעגנַא ךיז ןּבָאה ןדיי עטעוועטארעג יד
 .ערעסערג א ןעוועג זיא טייקרעכיז יד ווו ,טעטש ערעסערג

 ןט-1 םוצ זיּב ךיז ןבַאה עכלעוו ןדיי לֶאצ עניימעגלא יד

 ןוא ןליופ ןיא ןדיי יד ןופ .ק .צ ןיא ןבירשראפ 1945 יאמ
 .42.662 ןפָארטאב טָאה ,ןטעטימַאק עקיטרַא יד ןיא

 .ןסקאוועג לעגש ןדיי לֶאצ יד זיא סרעטנעצ עסיורג יד ןיא

 20.438 ןעוועג שודָאל ןיא ןענעז 1945 ילוי ןט-1 םעד ןיוש

 :ןרעגאל יד ןופ ענעמוקעגקירוצ 10.226 ייז ןשיווצ ,ןדיי

 עטריזיליּבָאמעד) דגאלסור ןופ ןעוועג ןענעז עקירעביא יד

 עכלעוו ןשטנעמ רעדַא (רענעזיטראפ ,ןדילאווניא ,רענלעז
 .רעירא עטשרמולכמ סלא המחלמ יד טבעלעגרביא ןבָאה

 ןעוועג זיא ןליופ ןיא ןמעל ןשידיי ןיא גנוניישרעד עיינ א

 ןרעגאל טנדרַאעגנייא אד ןּבָאה ןטסירעלטיה יד .עיזעלשרעדינ

 ןפאלקש עקיזַאד יד ןשיווצ לייט א .טעברא-ןפאלקש ראפ

 .רעדנעל ערעדנא ןופ ןדיי ןעוועג ךיוא ןענעז

 רעד ךאנ ןבַאח עכלעוו ,ןדיי עשיליופ יד ןופ לייט א

 ןענעז ,ןרעקוצמוא ךיז ןיהווו טאהעג טשינ גנויירפאב
 עיינ יד ןענעדרַאנייא ןעמונעג אד ןוא טרַא ןפיוא ןבילבעג

 ןפַארטאב טייצ רעקיזַאד רעד וצ טָאח לֶאצ רעייז .םייה
 .8.000 םורא

 ןופ סקווו ןלענש םעד ןרירטסוליא ןרעפיצ עקידנגלַאפ
 :טעטש עשיליופ יד ןיא גנורעקלעפאב רעשידיי רעד

 ןפיוא ןדיי לֶאצ ןפיוא ןדיי לֶאצ

 2-6 315 טָאטש

 17 20 קָאטסילַאיב

 68 15 שטשַאגדיב

 2107 17 וואכָאטסנעשט

 28 16 קסנַאדג

 27 16 ץיווָאטַאק

 107 11 עקַארק

 2 3 ןילבול

 8 21 שזדאל

 23 224 ןזיופ

 68 6 לשימעשפ

 21 100 | ןישטעשטש

 220 117 עשרַאוו

 6 0 קעווַאלצֶאלוו

 3 3 וואלצֶארוו
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 ןיא ןעמוקעג זיא ןדיי לֶאצ רעד ןופ סקווו רעלענש רעד
 ןיפ רעגריב עשיליופ ןופ עיצאירטאפער רעד ןופ טאטלוזער

 ןּבַאה סע רעכלעוו ןופ ןעמאר יד ןיא ,דנאבראפנטאר םעד

 -אפער יד .ןדיי 140.000 בורק ןליופ ןייק טרעקעגמוא ךיז

 442 ןליופ ןיא טעברא-ספליה עשידיו

 .י 1946 ילוי זיב ראורבעפ ןופ טרעיודעג טָאה עיצאירט

 ףיוא סיוא טלאפ ןטנאירטאפער ןופ םִארטש רעטסערג רעד

 יירד ןעמוקנַא טלמעד ןגעלפ סע ,ינוי ןוא יאמ םישדח יד
 .ךעלגעט ןשטנעמ טנזיוט ריפ זיב

 .רעדניק יד ןפַארטעג המחלמ יד טַאח רעווש רעדנוזאב

 רעייז ןוא עלאמינימ א ןעוועג זיא עטעוועטארעג לאצ יד
 .רעקידכעּבענ א דנאטשוצ

 ךיוא ןירעד ,ןרַאוועג טיירפאב זיא ןליופ ץנאג ןעוו
 (י 1945 ןופ ףוס) ןעמ טַאה ,עיזעלשרעדיג ןוא -רעביוא

 .50000 ףיוא רעדניק עטעוועטארעגפא ןופ לֶאצ יד טצאשעג

 ןענעז סע לייוו ,יונעג טשינ רעּבָא זיא לֶאצ עקיזַאד יד
 וו רעמ ןבירשראפ ןעוועג זיא דגיק א ןעוו ןלאפ ןעוועג
 ףוס םייב זא ,ןעקנעדעג וצ יאדכ ךיוא זיא סע .לַאמ ןייא
 ןטנאירטאפער לֶאצ עסיוועג א ןעוועג ןיוש זיא 1945 רַאי ןופ
 .רעדניק טימ תוחפשמ ךיוא ןירעד ,דנאלסור ןופ

 -לעוו טימ "רעדניק ראפ ףליה" .ק .צ ןופ גנולייטפַא יד
 טַאה ,שטיווָאכמיס ר"ד יורפ יד טריפעגנַא טַאה סע רעכ

 -ותי עּבלאה רעדא עקידכעלייק לֶאצ יד זא טלעטשעגטסעפ
 .1.130 ןפַארטאּב טָאה םימ

 ראפ פאק ןרעביא ךאד א ןפאש טזומעג םדוק ןעמ טַאה

 .םימותי עבלאה יד ראפ ךיוא טפַא רעייז ןוא םימותי יד

 -וט .רעדניק יד ןופ טנוזעג סָאד ןעוועטאר טזומעג טָאה'מ
 -רעד עטפַא ןא ןעוועג ןענעז עזַאנימאטיווא ןוא זָאלוקרעב

 ןעמוקעג טייצ עטשרע יד זיא סע ווו ,עקַארק ןיא .גנונייש

 יד ןופ ענערַאוועג לוצינ יד ןּבַאה ,רעדניק לֶאצ עטסערג יד

 -ראטינאס טריזינאגרַא םיריוטקַאד עשידיי ןרעגאלדטיוט

 ןוא גַאט ףליה טלייטרעד טַאה ןעמ עכלעוו ןיא ,ןטקנופ
 .טכאנ

 -רעבוט טשרעהעג טָאה רעדניק עשידיי רעשזדאל יד ייב

 קיסעמשינטלעהראפ ןעווענ ןענעז עטלייצעג זיולּב ; זָאלוק

 -סטייהטנוזעג א ןרַאוועג טריזינאגרַא זיא אד ךיוא .טנוזעג
 .יקסנירק ר"ד ןופ גנוטייל רעד רעטנוא טמא

 גנורעקלעפאב רעשידיי רענעסקאוורעד רעד ןופ בצמ רעד

 עגאל יד טרעדליש סע יוו טַא .רעסעב ךס א ןעוועג טשינ זיא

 יד ןופ .ק .צ ןופ טכיראּב רעד ןטנאירטאפער עשידיי יד ןופ

 : 1946 רָאי ןפלאה ןטשרע ןראפ טכיראב א --ןליופ ןיא ןדיי

 רעמ לעירעטאמ דנאל ןיא ןעמוקעג זיא ןדיי בור סאד"

 לד ןופ עגאל יד .ןטנאירטאפער ערעדנא יוו טפעשעגסיוא
 ,טימרעד ךַאנ רעגרע ןעוועג זיא ןטנאירטאפער עשידיי
 ערעייז ןיא ןעמוקעגקירוצ טשינ ייז ןענעז ללכ ךרדב סאו

 ןוא םיבורק ןייק טָאהעג טשינ ןליופ ןיא ןבָאה ייז ,ןעמייה

 ראפשנַא ןא ןּבָאה טנַָאקעג ןטלַאוו ייז עכלעוו ייּב ,עטנאקאב
 ."ןעמוקקירוצ רעייז ךַאנ טייצ רעטשרע רעד ןיא

 גנורעקלעפאּב רעשידיי רעד ןופ דנאטשוצ-טנוזעג רעד

 ךַאנ זיא עגאל יד .רעטכעלש א ןעוועג ןיימעגלא ןיא זיא

 עיצאירטאפער יד סַאוו ,םעד ךרוד ןרַאוועג טרעגרעראפ

 ןיא ןוא םישדח ריפ ,יירד א טרעיודעג שיטקאפ טַאה

 -רָאנייא טפראדעג ןעמ טַאה טייצ רעצרוק רעקיזַאד רעד

 טגנירד םעלא םעד ןופ .ןשטנעמ טנזיוט 140 א ןענעד

 רעטריזינאגרַא רעד ןופ עבאגפיוא עלאסַאלַאק יד סיורא
 ףליה רעקיטייזלא ןופ טכיזניה ןיא גנורעקלעפאב רעשידיי
 .ץוש רעלאיצֶאס ןוא
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 ריפ ףיוא ךיז טלייט טיבעג ןקיזַאד ןפיוא טייקיטעט יד
 : תופוקת

4--1949 
 טעברא-ספליה יד ןכלעוו ןיא ,טינשפַא-טייצ רעד זיא סאד

 ןוא טלקיווטנא לענש ךיז טָאה הטילפה תיראש רעד תבוטל

 רעּבָא טַאה יז .ןויירק עטיירב רעייז ןעמונעגמורא טָאה

 ךרוד ןראוועג ןסירעגרעביא זיא יז ,טרעיודעג טשינ גנאל
 טלמעד זיא םע .1949 לטראווק ןטירד ןיא ןענאגרַא-טכאמ יד

 יד ןופ טייקיטעט עקידרעטליוו יד ןרַאוועג טרעווראפ
 ןוא "טרַא" | ,"טניִאשזד" : סעיצאזינאגרַא-טלעוו עשידיי
 ."זִאט"

0- --1957 

 הכולמ יד זא ,ןסייהעג סע טַאה טייצ רעקיזָאד רעד ןיא

 ןשינעפרעדאב עלא רעביא גרַאז יד ןעמונעגרעביא טָאה

 טעברא-ספליה יד רעּבַא .גנורעקלעפאב רעשידיי רעד ןופ

 ,ןרַאוועג ןסירעגרעביא טשיג זיא ןטעטימַאק עשידיי יד ןופ

 רעטקנערשאב א רעייז ןיא טריפעג יז טַאה ןעמ שטאאכ

 טַאה ןעמ עכלעוו ,ןעלטימ עטצענערגאב קראטש טימ ,סַאמ

 .ןפאש ןיילא טזומעג

1961-- 7 
 -טלעוו עשידיי יד ןופ טעברא רעד ןופ גנויינאב יד

 ."טרא" ןוא 'זַאט" ,"טניִאשזד" :ןליופ ןיא סעיצאזינאגרא

 עשידיי עלארטנעצ" ןעמַאנ םעד רעטנוא ייווצ עטשרע יד

 -ראפ זיא "טרא" רעד זיולב .'עשראוו ןיא עיסימַאק-ספליה
 ...רעיילש א ןֶַא ,ןעמַאג ןלענָאיצידארט ןייז ייּב ןבילב

 -יידאב א טלקיווטנא רעטייוו ךיז טָאה ןרָאי עקיזַאד יד ןיא
 .ןטיבעג ענעדיישראפ ףיוא טייקיטעט-ספליה עקידנט

 יד ןרַאוועג טרעווראפ רעדיוו זיא .י 1967 םעד ךאנ

 -לעזעג עשידיי יד לעיצעפס ןוא ןדיי יד ןוא טעברא-ספליה

 סלא ןרַאוועג טנכייצאב ןענעז סעיצאזינאגרַא עכעלטפאש
 -אּב רעייז א ןיא שטָאכ ,לַאמ א ךַאנ ןוא .ענָאלַאק עט-5

 טעּברא-ספליה יד ןרַאוועג טריזינאגרַא זיא םרַאּפ רענעדייש
 .ןדיי עקידנדיילדטיונ ןוא עכלגעמראפמוא ,עטלא יד ראפ

 ףליה עלאיצַאס יד ןריזינאגרַא פָאד

 רֶאי 1944 ןיא טָאח ןילבול ןיא טעטימַאק רעשידיי רעד

 יד ראפ םייה א ןריזינאגרַא טימ טעברא ןייז ןביוהעגנַא
 רעגאל ןיא ןרַאוועג טעוועטארעגפַא ןענעז סאוו ,רעדניק טכא

 םייהרעדניק עשידיי עטשרע יד ןעוועג זיא סאד .קענאדיימ

 ןיא ןעניפעג ךיז טַאה יז ,המחלמ רעד ךַאנ ןליופ ןיא
 .3 .מונ סאג-יקסינשיוו רעד ייּב ץיירק ןטיור ןופ ןינב

 ןעלטימ עטסראטנעמעלע יד טלעפעג רעּבָא ןּבָאה 1944 ןיא

 עניילק יד ףיוא טציטשעג ךיז טָאה טייקיטעט עצנאג יד --
 טשרע טָאה "טניאשזד" רעד .הכולמ רעד ןופ ןצנעוובוס
 .טעברא ןייז טיינאב

 סָאוו טלַאוועג ןּבָאח טלעוו רעצנאג רעד ףיוא ןדיי יד
 .רעדירּב עטעוועטארעג ערעייז סיפ יד ףיוא ןלעטש רעלענש

 טָאה ןילבול ןיא ןדיי יד ןופ טעטימַָאק-לארטנעצ רעד

 -אזינאגרַא עשידיי ןופ ןעמארגלעט רעטרעדנוה ןעמוקאב

 44 יקצַאטסָאלאיב .י

 ,ףליה טימ טלייאעג ןּבָאה עכלעוו ,ןטייקכעלנעזרעפ ןוא סעיצ

 .ןכיירגרעד ןענעק לֶאז ףליה יד געוו א טכוזעג

 -:א ,ןעמארגעלעט עשיטסירעטקאראכ עכעלטע ןענעז טַא
 .עווקסַאמ ךרוד ןילבול ןייק 1944 .י ןיא ענעמוקעג

 לאשראמ םוצ טקישעגסיורא ןּבָאה רימ" :םיובנירג קחצי
 ןעמאזוצ :עמארגעלעט עקידנגלַאפ עווקסַאמ ןייק ןילאטס

 קיצראה ךיז רימ ןעיירפ רעקלעפ עטקינייאראפ עלא טימ

 רעד ןיא יימרא רעטיור רעד ןופ ןגיז עכייררַאלג יד טימ

 לד ןגעוו ןטכיראב עכעלרעדיוש ןטלאהרעד .עוויסנעפַא רעיינ
 ןדרַאמ-ןסאמ ךרוד רדסכ ןריפ סַאוו ןשטייד עקידנטערטפַא

 יד ןופ סעירַאטאמערק ןוא סנוויואכלאק יד ןיא ןדיי רעביא

 יד ןלעטשוצפַא ידכ .ואנעקריב ןוא םישטנעיוושַא סרעגאלטיוט

 ךרד ןצנאג ןטימ ,רימ ןטלאוו ןדרַאמ-ןסאמ עטריזינאגרא

 -ראּבמַאּב םאזקריוו ןלָאז סרעגאל יד זא ,טגיילעגרַאפ ,ץרא

 ךיוא טלֶאוו סָאד .טַאלפטפול ןטיור םעד ךרוד ןרעוו טריד

 ןרעכיז א ןופ ראפעג ןיא ןענעז סָאוו ,ןדיי ליפ טכעלגעמרעד
 ןקינייאראפ ןוא ןפיולטנא וצ ,סרעגאל עקיזָאד יד ןיא טיוט

 "לימ יד ןופ ןעמַאנ ןיא .תוחוכ עשיצאניטנא יד טימ ךיז
 ,סיצאנ יד ךרוד ןרַאוועג טעדרַאמרעד ןענעז סָאוו ,ןדיי ןענַאי

 ןזַאלרעד וצ טשינ עטסכעלגעמ סָאד ןַאט וצ ךייא רימ ןטעב
 סָאוו ,ןדיי ענעבילבראפ יד ןופ גנוטַארסיוא-ןסאמ רעד וצ
 ."אנוש ןופ טנעה יד ןיא ךַאנ ןיז ןעניפעג

 בורקב ןפַאה רימ' :עשעפעד עטייווצ סמיובנירג קחצי

 עטיירפאב יד ןופ ןדיי יד ראפ ןטרַאפסנארט ןקישוצסיורא
 -אב טשינ טציא ב טַאה ריא םגה ,ןליופ ןופ ןטיבעג

 -סנארט ןטשרע רעזדנוא ןטלאהרעד טָאה ריא יצ טקיטעטש

 יצ ןייז וצ עידומ זדנוא ןטעב רימ .ןארעהעט ךרוד טרַאפ

 ןטרַאפ יד ךרוד הרוחס ןקיש וצ ןעוועג ךעלגעמ טלֶאוו םע

 ןרעּביא טקיאורמואאב קראטש ןענעו רימ .םי ןצראווש ןופ

 ַאטעג רעשודַאל ןיא ךיז ןעניפעג סָאוו ,ןדיי יד ןופ לרוג

 ,ןפַאה רימ .עיזעלשרעביוא ןיא ןרעגאל-סטעברא יד ןיא ןוא

 .הטיחש ןייק וצ ןזַאלרעד וצ טשינ ידכ ,ץלא טוט ריא זא

 ףיוא רעפטנע רעייא ףיוא רימ ןטראוו דלודעגמוא טימ
 ."עמארגעלעט רעקידרעירפ רעד ףיוא ןוא רעקיזַאד רעד

 עיצקעס רעשידעווש רעד ןופ ןעמַאנ ןיא יקסנאפ ישזעי

 -ראפ רעד ,יקסווַאכיּב ףסוי ןוא סערגנָאק-טלעוו ןשידיי ןופ

 ןדעווש ןיא ןדיי עשיליופ ןופ עיצארעדעפ רעד ןופ רעייטש

 ןטרַאפסנארט עטקישעגסיורא ןגעוו ןַאטעג ןסיוו וצ ןבָאה
 .ןטנעמאקידעמ ןוא םישובלמ

 ןיא םיובנענעט ףסוי ר"ד :ךיוא ןבָאה טריפארגעלעט

 -ירעמא ןיא ןדיי עשיליופ ןופ עיצארעדעפ רעד ןופ ןעמַאנ

 ןדיי רעוועשראוו יד ןופ ןעמַאנ ןיא -- להאוו לעומאס ;עק
 עשיליופ יד ןופ ןעמַאנ ןיא -- רעילַאּפֶאנראט .ל ; קרָאי-וינ ןיא

 ןעמַאנ ןיא --ןאמלעדע לעומאס ר"'ד ; עניטנעגרא ןיא ןדיי

 ןוא ןאמדלַאג םוחנ ר"ד ;זיראפ ןיא ןדיי עשיליופ יד ןופ

 .ערעדנא ליפ
 לד ףיוא ףמאק רעקידתוירזכא ןא ןעגנאגעגנַא ךַאנ זיא סע

 ןארעהעט ךרוד ,ןענאעקא ןוא ןעמי רוד ןוא ,ןטנַארפ

 ןייק ןטרָאפסנארט עטשרע יד ןעמוקעגנַא ןענעז דנאלסור ןוא

 ןעגעז ןטרַאפסנארט לייט א זא ,ןפערט טגעלפ סע .ןילבול

 ןגעלפ ןענאגרַא-טכאמ יד .דנאלסור ןיא ןרַאוועג ןריולראפ

 ."ןטאירטאפ עשיליופ ןופ דגאבראפ" םעד ראפ ןטלאהראפ ייז
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 עטקישעג ןטרַאפסנארט ןופ המישר עצרוק א זיא טַא
 יללר רעד טיול ,דנאלסיוא ןיא סעיצאזינאגרַא עשידיי ךרוד
 סנטסאק 39 --ןדעווש ןופ :ןליופ ןייק ןעמוקנַא רעייז ןופ

 .ןטנעמאקידעמ

 .ןטנעמאקידעמ סנטסאק 9 לארשי ץרא ןופ
 .סנטסאק 55 :ןארעהעט ךרוד עקירעמא ןופ
 .סנטסאק 170 :'"'עזא" ,ץייווש ןופ

 : ץיירק ןטיור םעד ךרוד עטקישעגוצ ןטרַאפסנארט

 72 :עקירעמא ןוא ץייווש ןופ

 81 :"עזא" ,זיראפ ןופ
 4 : סערגנַאק-טלעוו ןשידיי ןופ

 59 :ץיירק ןטיור .צאנרעטניא ןופ

 40 : ''טניִאשזד'" ןופ

 .52 :עקַארק ןיא טרעכייוו ר'ד ןופ ןעמונעגפַא
 .ןטנעמאקידעמ סנטסאק 581 ןעמאזוצ
 גנוטיידאב עלאסַאלַאק א טאהעג טַאה ףליה עקיזַאד יד

 בור סאד טָאה טציא טשרע .הטילפה תיראש רעד ראפ
 ןופ ןראוופַארא טנָאקעג ןרעגאל יד ןופ עטעוועטארעגפַא
 -אמש עטלא יד ןוא (סעקַאשאפ) רעדיילק-רעגאל יד ךיז
 -לעהאב יד ןיא ךיז ףיוא ןגַארטעג ןּבָאה ייז עכלעוו ,סעט
 "ידעמ יד .יימרא רעשיסור רעד ןיא יצ ,דלאוו ןיא ,ןשינעט
 עקנארק יד סיפ יד ףיוא ןלעטש ןפלָאהעג ןּבָאח ןטנעמאק

 .עכאווש ןוא
 "אב 1944 ראי ןיא טָאה עקיטפרעדאב-טיונ ןופ לֶאצ יד

 ןביירטסיורא ןטימ .ןֶאזרעפ טנזיוט קיצנאווצ יוו רעמ ןפַארט
 ןענעז ,דנאל ןופ ןלייט עקידרעטייוו יד ןופ ןשטייד יד

 לענש ןענעז ןשינעפרעדאב יד ןוא םילוצינ ןעמוקעגוצ

 -אגרַא טוג עטיירב א טרעדדָאפעג ךיז טַאה סע .ןסקאוועג
 ליצ ןטימ ,ןעגנוטכיר עכעלטע ןיא טעברא-ספליה עטריזינ

 -עגקירוצ ,ןבעל לאמרַאנ א ןיא ןשטנעמ יד ןריפוצניירא

 .טפאשלעזעג רעד ראפ ייז ןעניוו
 ךיז ףיוא ןעמונעג ןבָאה עגארפ עקיזַאד יד ןזייל סאד

 רעייז טריוויטקאער ןבָאה עכלעוו ,סעיצאזינאגרַא עקינייא

 .טייקיטעט
 ךיז טָאה ןליופ ןיא ןדיי יד ןופ טעטימָאק-לארטנעצ רעד

 יד וצ .טריזינאגרַאער ןוא עשראוו ןייק ןגַארטעגרעביא
 ,ןייטשרעמַאז לימע ר''ד) גנוטלאווראפ רעד ןופ רעדילגטימ
 רעוואסאק .מ ,ןיישנָאז .מ ,רעטיב .ס ,ןרַאהשרעח .ש רייד
 ,קס ףסוי ,קעיארג .ש ,ןאמרעּב ףלַאדא רייד ,ןיקטעבול היביצ
 ,ןאמרעקוצ קחצי :ןעמוקעגוצ ןענעז (יקצילעז .פ ןוא

 .דנורגשיפ אלאס ןוא ראילקש
 ןעוועג ןענעז .ק .צ ןופ ןטנעמאטראפעד ףלע יד ןשיווצ

 ןריזינאגרָא עבאגפיוא ןא ראפ טָאהעג ןבָאה סאוו ,עכעלטע
 : ןעוועג ןענעז סָאד .ףליה עלאיצֶאס ןלייטראפ ןוא

 ,ףליה רעלאיצַאס ראפ טנעמאטראפעד

 רעדניק ראפ ףליה
 ,עכעלטנגוי ראפ ףליה

 ,ןזעוו-סטייהטנוזעג
 ,עיצאזיוויטקודַארפ
 .עיצאירטאפער

 140 ןליופ ןיא טעברא-סםפליה עשידויי

 -ספליה רעצנאג רעד ראפ גנוטיידאב עקיטכיוו רעייז א
 -יטעט יד יינ סאד ףיוא ןריזינאגרַא סָאד טאהעג טָאה טעברא
 -עטארעגפַא יד ןשיווצ ,ןליופ ןיא .ייטניָאשזד" ןופ טייק

 "טניאשזד" ןופ רַאטקעריד רעד ןענופעג ךיז טַאה עטעוו
 טָאח רע .קישזוג דוד-- עשראוו רעקידהמחלמראפ רעד ןיא
 טשינ רעבַא םיא זיא סע ,טעברא יד ןריזינאגרַא ןעמונעג
 דוו יוזא טייקיטעט יד ןעלקיווטנא וצ ןעוועג טרעשאב

 לדכ העיסנ ןייז תעב .טרינאלפ ןוא טלַאוועג סע טאה רע
 רעפיא זיא ,דנאלסיוא ןיא ןטקאטנַאק עקיטיונ יד ןדניבוצנַא

 -ַארייא ןא ןעשעג עירַאטירעט רעשיקאווַאלסַאכעשט רעד

 -עג ךיז טַאח רעכלעוו ,קישזוג דוד ןוא עפַארטסאטאק-ןאלפ
 טימ ןעמאזוצ .ןעמוקעגמוא זיא ,ןרישזאסאפ יד ןשיווצ ןענופ
 .א ר"ד טייקיטעט-"טניַאשזד" יד טריזינאגרַא ןּבָאה םיא
 -טסַא יורפ ןוא םראוו .מ .וודא ,יקסראב-רעלטיג ,ןאמרעב
 ראפ ןרַאי יד ןיא "טניִאשזד" ןופ ןירעטעבראטימ א ,אקסווַאר
 .המחלמ רעד

 ."זַאט" רעד טעברא רעד וצ ןטַארטעגוצ זיא סע

 טֶאה רעכלעוו ,"טרַא" רעד טריזיוויטקאער ךיז טַאה סע
 ןעגנאגעג זיא סע .טעּברא ןייז ראפ דלעפ סיורג א טאהעג
 המחלמ ןופ ןרָאי יד סאוו ,זיולב םעד ןליפסיוא ןיא .דנא .ווצ
 .טנגוי רעד ןופ גנולקיווטנא רעד ןיא טזָאלעגרעּביא ןּבָאה
 ןשטנעמ עגנוי עקיזַאד יד ןיוש ןענעז גירק םעד ךַאנ ,טציא
 טשיג ןּבָאה ייז ,ןלוש עלאמרַאנ וצ עטקיטעפשראפ ןעוועג
 .גנוטיירגוצ-ךאפ ןייק טשינ ןוא גנודליב-ךאפ ןייק טאהעג

 ןלושסיוא :"טרַא" ןופ עבאגפיוא יד ןעוועג זיא סָאד ןוא
 טשינ ןּבָאה עכלעוו ,ןשטנעמ עקיעפסטעברא יד ללכב ןוא ,ייז

 טרַא רעייז ןעניפעג ןענַָאק ןלָאז ייז ,ףוראב ןייק טגַאמראפ
 ןענעז סָאוו ,ןעגנוגנידאב עכעלטפאשטריוו עלעוטקא יד ןיא
 .ןליופ ןיא ןענאטשטנא

 ןעוועג טשיג ןענעז סעיצאזינאגרַא עשידיי עקיזַאד יד עלא

 -טימ ךיז טימ ןּבַאה ייז ,רעטיווצ רעד ןופ ענייא ןסירעגפַא
 רעד ןופ טייקיטעט יד טצנעגרעד טַאה ענייא ,טעבראעג
 .רעטייווצ

 רענעי ןיא ןעמעלּבַארפ עטסרעווש עמאס יד ןופ רענייא

 ןרעפיא ךאד א ןרעכיזראפ ןעוועג זיא (1945--1944) טייצ
 ןריפורג ןעמונעג ךיז ןּבַאח עכלעוו ,ןדיי עזָאלמייה יד פַאק
 -כייל טשינ עטייווצ יד .טעטש ערעסערג יד ןיא לכ-םדוק
 א טימ ןוא טעברא טימ ייז ןגרַאזראפ וצ :עבאגפיוא ערעט
 ןעוועג ןענעז ןעמעלּבַארפ עקיזַאד יד .טיורב לקיטש רעכיז
 "ראפ רעמ ךַאנ ךיז ןּבָאח ייז ,1944 רֶאי ןיא ןיוש קידנגנירד
 רעד ןיא ךיוה רעייז טכיירגרעד ןוא 1945 ןיא טפראש

 עיצאירטאפער רעד טימ ןעוו ,1946 ןופ טפלעה רעטשרע

 150 רעפעגמוא ןעמוקעגקירוצ ןענעז דנאבאפנטאר םענופ
 .סערדא ןייק טאהעג טשינ ןבָאה עכלעוו ,ןדיי טנזיוט

 יד 1945 טפלעה רעטשרע רעד ןיא ןעזעגסיוא טַָאה סע יוו

 ,טקאפ ןופ ןלייטרוא ןעמ ןַאק ,ןדיי ראפ ןעגנוניווו ןופ עגארפ

 ךַאנ" ךוב ןייז ןיא ווַאקרוט סאנַאי רעביא טיג סע ןכלעוו

 א ןופ ןסַאנעג ןָאה ןדיי ענעמוקעג יד ."גנואיירפאב רעד

 -סגנוניווו רעוועשראוו םעד דצמ גנולדנאהאב "רעלעיצעפס"

 ןעגנולייטוצ ןייק ןבעגעג טשינ ייז ראפ טאה רעכלעוו ,טמא

 .טדערעגפַא ןיוש זיא הריד א ןגעוו ,לקניוו א ףיוא וליפא

 א זיא ןעוועג ןוא ןסאג יד ףיוא טקיטכענעג ןּבַאח ןדיי
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 ןדיי ךיז ןּבַאח ןעגנוגנידאּב עקיזָאד יד ןיא .רעטניוו רעטלאק

 -צנעפ ןוא ןריט ןַא ,הברוח א זיוה א ןיא טריטאווקעגנייא

 יד .סאג עווַאגראט רעד ףיוא ,טכיל ןוא רעסאוו ןַא ,רעט

 ,םעד קנאד א רַאנ ןענאטשעג ךַאנ זיא עדייבעג עקיזָאד

 סַאד .טנעוו עריא טדימשעגנעמאזוצ טַאה טסַארפ רעד סַאוו

 ןיא גנילירפ רעד ."לעטַאה" ןפורעגנַא ןדיי יד ןּבָאה זיוה

 :עידעגארט יד םיא טימ ןוא ירפ ןעמוקעג זיא 1945 רָאי

 ןוא ןלאפעגנייא זיא עדייבעג רעד ןופ (טנאוו א) רעיומ א"

 -עגרהרעד ןעצ רעכעה ןבילבראפ ןענעז תוברוח יד רעטנוא

 סָאוו ,ןשטנעמ -- ןעיורפ ןוא רענעמ עטעדנוווראפ ןוא עט

 המחלמ יד טבעלעגרעביא ןעגנוגנידאב עטסרעווש ןיא ןבאה

 יד ןופ עיצאנימירקסיד בילוצ .םייהא ןעמוקעגקירוצ ןוא

 ןעניפעג ַאד ייז ןּבָאה ,עטלעטשעגנַא-טארטסיגאמ עשיליופ

 ןבעל יד ןענעז עפַארטסאטאק רעקיזַאד רעד ךַאנ .טיוט םעד

 ןקיטכענ וצ טרַא ןא טכוזעג ןוא ןפאלעצ ךיז ענעּבילּבעג

 ףיוא רעדַא ןעמַארק עטנערבראפ ןיא ןוא סרעלעק יד ןיא

 ."רעזייה עדמערפ ןופ ןגיטש יד
 עקידלושמוא יד ןוא עפַארטסאטאק עכעלקערש יד טַא

 םיטאבעלאּב-טַאטש ןופ ןסיוועג סָאד טרירעג ןּבַאה תונברק

 טציא .עזַאלמייה יד ןענעדרַאנייא סָאד טרעלענשראפ ןוא

 םעד ראפ ןעלטימ ןוא ןדנַאפ ןענופעג גנוריגער יד ןיוש טַאה

 .קעווצ
 ןעמייה-םיטילפ עטשרע יד טריזינאגרַא ןרעוו דנאל ןיא

 ןדיי רעטנזיוט .סעלאה-סע ךיוא רעטעפש ,ןכיק-סקלַאפ ןוא

 .טייצלַאמ סייה א ןוא רעגעלעג ןייר א ןעמוקאב

 .עציטש-םישובלמ ןוא -טלעג יד ןביוהגנַא ךיז טַאה סע

 -ַארפ ןופ ףליה עוויטקורטסנַאק יד ןקריוו וצ ןַא טביוה סע

 .ןליופ ןיא ןדיי יד ןופ .ק .צ םייּב גנולייטפַא-עיצאזיוויטקוד

 :ןקעווצ-ספליה ףיוא ןדנָאפ יד ןסקאוועג ןענעז זייווכעלסיב

 ךַאנ ,תורוקמ-סגנוריגער יד ןופ ,ענעדיישאב ביוהנָא ןופ

 םעד ךרוד טלעוו רעד ןיא ןדיי יד ןופ ערעסערג ץלא םעד

 טרָאציז ןייז ןענופעג טַָאה רעכלעוו ,טעטימָאק-"טניָאשוד"

 .18 .מונ סאג-יקסמישטאכ ףיוא עשראוו ןיא

 ןעמייה- םיטילפ

 ןופ ץענ יד ןרַאוועג טריזינאגרַא זיא .י 1945 בייהנָא

 8)]1 יקצַאטסָאלאיב .י

 רעפיצ יד טכיירגרעד דלאב ןּבָאה עכלעוו ,רעזייה-םיטילפ

 רעטרע לֶאצ יד זיא טייצ רעד ןופ ךשמ ןיא .ןטעב 5.270 ןופ

 ןייק ןאראפ טשינ זיא סע .ןסקאוועג ןעמייה עקיזַאד יד ןיא

 ןסַאנעג ןּבַאה סַאוו ,ןשטנעמ לֶאצ רעד ןגעוו ןרעפיצ עיונעג

 ןּבַאה 1946 ינוי שדוח ןיא .1945 .י ןיא סרעגעלטכאנ יד ןופ

 .ןשטנעמ 12.488 ןסַאנעג רעזייה-רעגעלטכאנ יד ןופ

 זיולב ןדיי ענעמוקעג יד טנידעג ןּבָאח רעזייה-םיטילפ יד

 .גנוניווו א ןעמוקאב ןּבָאה ייז זיּב ,טייצ רעצרוק א ףיוא

 ןוא לֶאר רעייז טליפשעגפַא לענש ןּבָאה רעזייה-םיטילפ יד

 ןרַאוועג ייז ןענעז ,קיטיונ ןעוועג טשינ ןיוש ןענעז ייז ןעוו

 .טרידיווקיל

 סעלאה-סע ןוא ןכיק-פקלַאּפ

 רַאי ןיא טריזינאגרַא ךיז טַאה ןכיק-סקלַאפ ןופ ץענ יד

 סע עכלעוו ןיא ,טעטש עלא ןעמונעגמוגרא טָאה ןוא 5

 רעייז ןגעוו .ןדיי לֶאצ ערעסערג א ןטלאהראפ ךיז טַאה

 שדוח ןדעי ןגעלפ ןכיק יד .ןדער וצ קירעביא זיא גנוטיידאב

 ןגעלפ ןכיק ליפ .ןטייצלַאמ 75.000 רעפעגמוא ןבעגסיורא

 .ךעלגעט ןטייצלָאמ יירד ןבעגסיורא

 יד ייר רעטשרע רעד ןיא ןסינעג ליז ןופ ןגעלפ סע

 ןוא סעיצוטיטסניא עשידיי יד ןופ עטמאאב יד ךיוא ,םיטילפ

 -םיטילפ יד ןיא טניווועג טשינ ןּבָאה סָאוו ןשטנעמ םתס

 ןעוועג ןענעז עכלעוו ןדיי עשידנעלסיוא לַאמלייט ,רעזייה

 געוו ןיא ןענופעג ךיז ייז ןּבָאה טציא ןוא ןרעגאל יד ןיא

 .עיקאווַאלס רעדַא ןראגנוא ןייק ,םייהא ךיז וצ

 ןייא וצ זיולב ןבעגעגסיורא ןכיק יד ןבַאה רעטעפש

 .גָאטיִמ -- ךעלגעט טייצלאמ
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 ןטייצלאמ 99455 | ןראוועג ןבעגעגסיורא ןענעז ראונאי ןיא
 : 0-2 2 ראורבעפ "

 : 2008 "/ ץרעמ "

 : "4 / לירפא "

 / 7 "/ לאמ "

 : 6 " לנוי *
 " 2 ןעמאזוצ

 סרעטנעצ ערעדנוזאב ןופ ןרעפיצ עשיטסירעטקאראכ עקינייא

 .(טעטש)

 .צלאמ 87.000 ןטאנאמ 6 .מאזוצ 17.400 "לוי .צלאמ 6300 | 1946 ראונאי | קאטסילאיב

 22003 , 80.699 ינוי 21 : ץיוואטאק

 15 , 45,367 " 23 2 עקארק

 11 / 33552 " 15 / שזדאל

 |99 ְש 18.757 " 156 , עשראוו

 8 : 77/7778 " 10 ' ץרעמ וואלצארוו

 ןוא טּבעלעגרעביא לענש ךיז ןּבָאה ןכיק-סקלַאפ יד ךיוא |

 -נייא ךיז ןּבָאה סָאוו ,ןדיי יד ,גנוטיידאּב רעייז ןריולראפ

 .םייה רעד ןיא ךיז ייב ןטפאשטריוו ןעמונעג ןּבָאה ,טנדרַאעג

 רעד ןיא לֶאצ עטסערג ריא ןכיירגרעד ןכַאנ :םעד ץוחא ןוא

 -עגְנַא גנורעקלעפאב עשידיי יד טַאה ,1946 י ןופ טפלעה

 טימ גנאהנעמאזוצ ןיא --ןרענעלקראפ וצ ךיז רדסכ ןביוה

 -קיל ןכיק-סקלַאפ יד ןענעז זייווכעלסיב .עיצארגימע רעד
 .ןרַאוועג טרידיוו

 ףליה יד ןגַארטעג טַאה רעטקאראכ ןליבאטס רעמ ליפ א

 םורא ןבָאה 1945 רָאי ןיא .גנודיילק ןוא זייפש ,טלעג ןיא
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 ,ךיש ןוא רעדיילק ,ךעלקעפ-זייפש ןעמוקאב ןדיי 0

 ךיז ןּבָאה סָאוו יד .דנאלסיוא ןופ ןעמוקעגנַא ןענעז סַאוו
 .ןטנעמאקידעמ ןעמוקאב ךיוא ןּבָאה ,טקיטיונעג

 ףיוא ןדנָאפ יד ןבַאה 1946 ראי ןבלאה ןטשרע ןיא

 : ןפָארטאב ץוש רעלאיצֶאס

 10 ןליופ ןיא טעברא-ספליה ץעשידויי

 עלא ןקידירפאב וצ ןטייקכעלגעמ ןייק ןעוועג טשינ ןענעו
 .ןטנעטעפ יד ןופ ןשינעפרעדאב

 (1950 זיב) ןרַאי עקידרעטעפש יד ןיא ןוא 1947 רַאי ןיא
 טאה סע .ןרַאוועג טפראשראפ רדסכ סעירעטירק יד ןענעז
 רעד ךאנ ןטייצ עטשרע יד ןיא ביוא .עגאל יד ןטיבעג ךיז

 לז 23.974.122 : (טנגוי ןוא רעדניק ןא) ןיימעגלא ןיא ץוש עלאיצאס

 עציטש ףיוא טלעג : םעד ןיא

 ןכיק-סקלאפ
 רעזייה-רעגעלטכאנ

 ןיימעגלא ןיא ץוש רעדניק

 ןעמייהרעדניק :םעד ןיא
 ענעפא בלאה ןוא ענעפא

 ףליה

 ןיימגעלא ןיא גנוגראזראפ טנגוי
 סעידנעפיטס :םעד ןיא

 ןזעוו-לוש

 ץוש רעלאיצאס רעד ףיוא ןעמאזוצ

 ןופ עמוס א 1946 ראי ןראפ

 ףיוא רעטלעג יד ןענעז טייצ רעקידרעטעפש רעד ןיא

 גנאהנעמאזוצ ןיא רענעלק ןרַאוועג ףליה רעלאיצאס רעד

 טעּברא ףיוא טנדרַָאעגנייא ךיז ןּבַאה ןדיי יד סָאוו ,טימרעד
 -וצסיוא ףיוא ןדנַאפ יד ךיוא .ןעגנוניווו ןעמוקאב ןּבָאה ןוא
 -ראפ רָאי וצ רֶאי ןופ ןענעז ןטלאטשנא-רעדניק יד ןטלאה
 -עגפיורא זיא ןטסַאק יד ןופ לייט א -- ןרָאוועג טרענעלק
 יד זיולב .ןרעטלע עקידנטעברא יד ףיוא ןרַאוועג ןפרַאוו

 ךרוד ןעוועג ןטלאהעגסיוא ןצנאגניא ןענעז ןעמייהרעדניק
 .ץוש רעלאיצֶאס רעד

 םישובלמ ןוא זייפש ןיא ףליה

 ךיוא ןסַאנעג טפַא רעייז ןבָאה ףליה רעקיזַאד רעד ןופ

 -נייא ןעוועג ,ןעמונעג טנורג ןיא ןענעז עכלעוו ,ןשטנעמ

 דיִזַאד סאד .טעברא ןוא גנוניוו א טאהעג .ה .ד טנדרַאעג

 -לעוו ,גנורעדנע ןא ןעגנאנעגכרוד זיא ףליה ןופ טיבעג עק

 ןענעז 1944 רַאי ןיא :קידנגלַאפ ןרעוו טנכייצאב ןַאק עכ

 ךיז טקיטיונעג ןוא עניילק רעייז ןעוועג ןטייקכעלגעמ יד

 1945 רַאי ןיא .עטוועטארעגפַא עלא טעמכ ןּבַאה ףליה ןיא

 -רעדאב יד ןקידירפאב וצ ןטייקכעלגעמ יד ןסקאוועג ןענעז

 -אּב לַאצ יד ןסקאוועג ךיוא רעבַא זיא סע ,ןשינעפ

 ,עפורג עסיוועג א ןעוועג ךיוא ןיוש זיא סע ןוא עקיטפרעד

 : טקיטיונעג טשינ ףליה רעקיזַאד רעד ןיא ךיז טַאה סאו

 -נומענרעטנוא ענעדיישראפ ןיא קידנטעברא עכלעוו ,ןשטנעמ

 ןעגנולייטוצ ןעמוקאב טרַאד ןּבָאה ,סעיצוטיטסניא ןוא ןעג

 רעלאיצַאס רעד וצ ןעמוקנַא טפראדעג טשינ ןבַאה ןוא

 .ףליה

 ןיא ןסַאנעג ףליה רעלאיצַאס רעד ןופ ןּבַאה .י 1946 ןיא

 ערעדנא עלא יבגל .ןטנאירטאפער יד ייר רעטשרע רעד

 טַאה ללכ-ךרדב .ןעגנוקערשאב ןריפנייא ןביוהעגנַא ןעמ טַאה

 עכלעוו ןשטנעמ יד ןופ עגאל יד ,בצמ רעד טרידיצעד רעּבַא

 -טאב ןיא ןעמונענ טַאה ןעמ .ףליה ןיא טקיטיונעג ךיז ןּבָאה

 .וו"'אא ןעגוגנידאב-סגנוניוו יד ,דנאטשוצ-טנוזעג םעד טכאר

 סע לייוו ,ןריפנייא טזומעג ןעמ טַאה ןעגנוצענערגאב יד

 ל7 3

3 
5 1 

 לז 0

69 

1 

223 

18 

13 

 לש 5

 טנַאקעג טשינ ןליוו ןטסעב רעייז ייב ןשטנעמ ןבָאה המחלמ

 1948 ןוא 1947 ןרָאי ןיא ןיוש ןענעז -- ןענעדרַאנייא ךיז

 ןוא טעברא ןעמוקאב וצ ןטייקכעלגעמ יד ןרַאוועג ןפאשעג

 ,ןאטעג טשינ סע ןבָאה סַאוו יד .ןבעל לאמרַאנ א ןריפ

 ןּבַאה ןוא ןליוו ןטכעלש א ןזיוועגסיורא ,סע טסייה ןּבָאה

 .ןענעכער טנַאקעג טשינ ץוש רעלאיצַאס רעד ןופ ףליה ףיוא
 (1946 רָאי ןכַאנ) ךעלקעפ-םישובלמ ןוא "זייפש יד ןבָאה

 רעייז ןופ ןּבָאה עכלעוו ,עקידנטעברא זיולב טעמכ ןעמוקאב

 .ןבעלסיוא טנַאקעג טשינ ךַאנ ןיול

 עכעלטע ןסַאנעג ףליה-זייפש רעד ןופ ןּבָאה 1945 רָאי ןיא

 .ןדיי טנזיוט רעקילדנעצ

 רעד ןופ ןבַאה רָאי ןפלאה ןטשרע ןיא זיולב ,1946 ןיא

 91.349 םעד ןיא ,ןשטנעמ 123.849 ןסַאנעג ףליה רעקיזַאד

 .ןטנאירטאפער

 ןופ םרַאפ ןיא ףליה יד טלעטשעגרַאפ ךיז טַאה ךעלנע

 ןיא ןרעוו ןעמונעג רעבַא ףראד אד .ןעגנולייטוצ-םישובלמ

 ןגרַאזאּב טפראדעג לכ-םדוק ןעמ טַאה םישובלמ טימ זא ,טכא

 .ןשטנעמ עטלא ןוא רעדניק ראפ ןטלאטשנא עטכאמראפ יד

 ןופ סקווו ןטימ ןעמאזוצ ןסקאוועג זיא ףליה עקיזַאד יד

 -סיוא ןופ ןעמוקעגנא ןענעז עכלעוו ,ןטרַאפסנארט לֶאצ רעד

 טדיילקאב ןענעז 1945 רָאי ןיא זא ,ןעמענוצנַא זיא םע .דנאל

 .טקטיונעג ךיז ןּבַָאה עכלעוו ,עלא ןרַאוועג

 -ייטוצ-רעדיילק ןופ ןבָאה 1946 ראי ןבלאה ןטשרע ןיא
 .ןשטנעמ 78.056 ןסַאנעג ןעגנול

 עציטש" טלעג

 ,דנאלסור ןופ עיצאירטאפער רעד ראפ .ה .ה 1945 ףוס

 .ןדיי טנזיוט 10 םורא ןסַאנעג ףליה-טלעג רעד ןופ ןבַאה

 נסַאנעג ףליה רעבלעז רעד ןופ ןבַאה 1946 ינוי ףוס ןיא
 -ער יד ןריברַאסבא םעד ךאנ .עקיטפרעדאּב-טיונ 2

 זיולּב ןרַאוועג טריצודער עציטש-טלעג יד זיא ןטנאירטאפ

 זיא ףליה רעקידגנירד ןופ םרַאּפ יד .ןלאפ עקידנגנירד וצ

 םוצ זי ,ןרַאי עקידרעטעפש יד ןיא דיוא ןדנָאוועגנַא ןעוועג
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 ייב טנייה ךיוא אמתסמ ךַאג טריטסיזקע ןוא 1967 ןופ ףוס
 .ןליופ ןיא ךַאג ןענעז סָאוו ,ןדיי לפייה םעד

 רעגאל ןופ ןעמוקעג ןיא רעכלעוו ,דיי א טַאה שדָאל ןיא

 ןמוזמ לז 50 :ןעמוקאב ,דלאוו ןופ רעדַא

 שובלמ א
 לקעפ"זייפש א
 א ןעמוקאב טַאה רע זיּב) זיוה-םיטילפ ןיא רעגעלעג א
 .(הריד

 ךיוא ףליה יד טלייטראפ ןּבָאה ןפוא ןכעלנע ןא ףיוא
 ךיוא ףראד ןעמ .ןליופ ןיא ןטעטימַאק עשידיי ערעדנא עלא

 -ידניא ןעמוקאב ךיוא ןּבָאה ןשטנעמ יד זא ,טכא ןיא ןעמענ
 א .דנאלסיוא ןיא םיבורק ערעייז ןופ עציטש עלעודיוו
 יד טלעטשעגרַאפ ךיז טימ ךיוא ןּבָאה ףליה עקידנטיידאב

 -רעביא-טלעג ןוא םישובלמ טימ ןטרָאפסנארט עקילַאצליפ

 ןופ ןפאשנאמסדנאל ענעדיישראפ ךרוד עטקישעג ,ןעגנוזייוו

 .דנאלסיוא
 יד ןרַאוועג ןעמונעגמורא ןענעז גרַאז רערעדנוזאב א טימ

 רעד ןעוועג זיא ייז ראפ ףליה םרָאּפ עטסקיגָאוו יד .םינקז
 -אב טַאה שטנעמ רערעטלע רעד ןכלעוו ןיא ,םינקז-בשומ

 .טפראדעג טָאה רע סָאוּו ,ץלא ןעמוק

 14% יקצַאטסַאלאיב .י

 ערעטייוו רעדַא עטנָאנ טאהעג ןבָאה עכלעוו ןשטנעמ ןעוועג
 .דנאל ןיא םיבורק

 ןרַאוועג טרידיווקיל ןענעז ןרַאי עקידרעטעפש יד ןיא
 -ראפ ייז ןענעז ןגעקאד .רעזייה-םינקז ערענעלק עקינייא
 טרירטנעצנַאק ןענעז טרַאד ןוא טעטש עסיורג יד ןיא ןבילב
 .דנאל ןצנאג ןופ ןשטנעמ עטלא יד ןרַאוועג

 דניק ןטעוועטארעג ןופ ץוש ןיא
 סָאד ןעוועג זיא רעדניק ראפ ףליה עכעלטנזעוו עטשרע יד

 .ןעמייהרעדניק לכ-םדוק | ,ןטלאטשנא-רעדניק | ןריזינאגרַא

 ןטאנרעטניא-בלאח ןופ ץענ א ןסקאוועגסיוא זיא רעטעפש
 .ג"דא ןעמייה-גיוז ,רענטרעג-רעדניק ,(ןלושרַאפ)

 ,םייהרעדניק א טריזינאגרַא טרעוו ןילבול ןטיירפאב ןיא

 -לעוו טימ ,םייה עקיזַאד יד .רעדניק 145 ןיירא טמענ עכלעוו

 רעטעפש ןוא יירפנדלוש איראמ ר"ד טריפעגנַא טַאה סע רעכ

 -רעביא םימעט-סטייהרעכיז בילוצ זיא ,טילבנאטאנ יורפ

 .עיזעלשרעדינ ןיא ווָאינָאשזרעשזד ןייק ןרָאוועג ןגַארטעג

 טַאה (ץינעלאפ ןבענ) עיבעשזגאז ןיא םייהרעדניק יד

 טריפעגנא ריא טימ טאה סע ,רעדניק 140 ןעמונעגניירא

 .רעייב רד רעד ןוא יקסווַאנמלעז רעיצרעד רעד

 1963 ,(ץיווָאטַאק ייב) קעווָאנַאיראמ ןיא עינָאלָאק-רעמוז

 ענעדיישראפ ןיא ןרַָאוועג טריזינאגרַא ןענעז רעזייה-םינקז
 ,עקַארק ,שודַאל ,קַָאטסילאיב ןיא .דנא .ווצ ,דנאל ןופ טעטש

 ןסַאנעג טראד ןּבָאה ןשטנעמ עטלא יד .עשראוו ,ןישטעשטש
 -פיוא רעשיניצידעמ ,גנודיילקאּב ,גנוטלאהסיוא רעלופ ןופ

 .טכיז
 ןיא ןייז טלָאוועג ןּבָאה ןשטנעמ עטלא עלא טשינ רעּבַא

 טשינ ךיוא ןבַאה ןטלאטשנא עקיזאד יד ןוא םינקז-בשומ

 ךיוא .ןטאדידנאק עלעיצנעטַאפ עלא ןעמענניירא טנַאקעג

 טימ ןרַאוועג ןעמונעגמורא ייז ןענעז זיוה-םינקז םעד רעסיוא
 ןענעז סָאד ןעוו ,טלמעד וליפא ,ץוש רעקידנעייגטייוו רעד

 ןרַאוועג טעדנירעג זיא (שזדַאל ןבענ) קעווונעלעה ןיא

 (עיזעלשרעביוא) ווושזָאכ .רעדניק 120 ראפ םייהרעדניק א
 -רעדניק רעד ןיא .רעדניק 80 ראפ םייה א טאהעג טַאה

 -סנעשט ןיא ,רעדניק 60 ןעוועג ןענעז לשימעשפ ןיא םייה
 -אז ןיא ןוא 50 קרישטש ןיא ,10 אקסלעיב ןיא ,60 ווָאכַאט

 .רעדניק 100 ענאפָאק

 טרעדנוה ןסַאנעג ןפָאה אקבאר ןיא טלאטשנא-לייה ןופ

 -וט ראפ עירָאטאנאס רעקצַאווטַא רעד ןופ .רעדניק עשידיי
 .רעדניק 35 -- עקנארקדזֶאלוקרעב

 -ראפ .ג .א רעד ןופ ןסַאנעג טשינ ןּבָאה עכלעוו רעדניק
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 ןענעז ,ןטאנרעטניא ןוא ןעמייהרעדניק יד ןיא ףליה רעטכאמ
 ראפ ןיא ףליה רענעפַא רעד טימ ןרַאוועג ןעמונעגמורא
 ,עגאל רענענאראפ רעד וצ עטסאפעגוצ ,ןעמרַאפ ענעדייש
 .ןעגנוגנידאב ענענאראפ יד וצ

 ןעמוקאּב לוש ןיא ןבָאה ןלוש עשידיי יד ןופ רעליש יד

 -ראפ ןיא ןּבָאה ייז .גַאטימ ןוא קיטשירפ :גנוזייפשאב
 רַאג יד .גנודיילק-רעטניוו ןוא -רעמוז ןעמוקאב רַאי ןופ ףיול

 רעלעיצעפס א רעטנוא ןענופעג ךיז ןּבַאה רעדניק עכאווש
 ןעוועג זיא סָאד ןעוו לאפ ןיא ןוא החגשה רעשיניצידעמ
 .גנולייה רעשירַאטאנאס ןופ ןסָאנעג ייז ןּבָאה ,קיטיונ

 ךרוד ןרַאוועג טלדנאהאב ןענעז ןלוש יד ןיא רעדניק יד
 טריזינאגרַא טַאה סע ןכלעוו לאנָאסרעפ ןשיניצידעמ א

 -רעמוז יד טאהעג ןּבָאה גנוטיידאב עקיטכיוו א .''זאט" רעד
 ראפ ןריזינאגרא טגעלפ "זאט" רעד עכלעוו ,סעינָאלָאק
 .סעירעפ-רעמוז יד ןופ טייצ רעד ןיא רעליש ע לא

 ןופ ץענ א ןרַאוועג טריזינאגרַא זיא םיבושי עשידיי יד ןיא
 יד ןיא .ןלושרַאפ :טגַאזעג שרעדנא ,ןטאנרעטניא-בלאח

 3 ןופ רעדניק טרַא ןא ןענופעג ןבָאה ןטלאטשנא עקיזַאד
 ןעמוקנַא רעדניק יד ןגלעפ לושרָאפ רעד ןופ .רַאי 7 זיב
 ןוא קיטסייג עטיירגעגוצ לוש רעד ןופ סאלק ןטשרע ןיא
 .ןעגרעל םוצ שיטקארפ

 ןופ ןסַאנעג רעדניק יד ןּבָאה ןטאנרעטניא-בלאה יד ןיא
 ךיוא ןטייקכעלגעמ יד ןופ ןעמאר יד ןיא ןוא גנוזייפשאב
 עקיִזָאד יד ןגעלפ טכאנ יד ןוא טנווַא םעד .גנודיילקאב ןופ
 .ןרעטלע יד ייב םייה רעד ןיא ןעגנערּבראפ רעדניק

 ,רענטרעג-רעדניק יד טאהעג ןּבָאה עּבאגפיוא עכעלנע ןא
 א טימ טעטש ענעדיישראפ ןיא ןעגאטשטנא ןענעז עכלעוו
 עניילק יד ךיז ןגעלפ אד .רעניווונייא עשידיי לֶאצ רערעסערג
 -כעזטפיוה .גַאטימ ךַאנ זיּב ירפרעדניא ןופ ןעניפעג רעדניק

 יד עכלעוו ןיא תוחפשמ ןופ רעדניק ןעוועג סע ןענעז ךעל
 טנָאקעג טשינ ןבאה ןוא טקיטפעשאב ןעוועג ןענעז ןרעטלע

 14 ןליופ ןיא טעברא-ספליה עשידוי

 .טייקמאזקרעמפיוא ןוא טייצ עקיטיונ יד דניק םעד ןעמדיוו

 -ינאגרַא ןענעז םיבושי עשידיי ערעסערג ייר עצנאג א ןיא
 .רָאי יירד זיב רעדניק ראפ ןעמייה-גנילגיוז ןרַאוועג טריז

 -ינאגרַא יד ןופ ןסַאנעג טשינ ןּבָאה עכלעוו רעדניק ךס א
 ףליה עכעלנע ןעמוקאב ןגעלפ ,ןטלאטשנא-רעדניק עטריז
 .ןטעטימַאק עשידיי יד ןיא

 ןסַאנעג טשינ ןּבָאה סֶאוו ,רעדניק ןעוועג ךיוא ןענעז סע

 -טנגוי יד טריזינאגרַא ןּבָאה סע עכלעוו ,ףליה םוש ןייק ןופ

 -לעוו ,ןרעטלע ןופ רעדניק ןעוועג ןענעז סָאד .ןענולייטפַא
 -וטיטסניא עשיכולמ ענעדיישראפ ןיא טעבראעג ןּבָאה עכ

 עשידיי יד ןופ רעטייוו סאוו ןטלאהיוצ טימאב ךיז ןוא סעיצ

 ערעייז ןוא פַאק רעייז זא ,טביולגעג ןּבָאה ייז .סעיצאזינאגרַא

 ןייגנָא ןלעוו יז ןעוו רערעכיז ןייז ןלעוו ןעגנוגנידאב-סנבעל

 .ןקאילֶאּפ ראפ

 ןופ ןעמרַאפ ענעדיישראפ יד זא ןלעטשטסעפ ףראד ןעמ

 -לופ ןופ רעדניק יד טעוועטארעג ןבָאה ףליה רעטריזינאגרַא
 .עיצארענעגעד רעשיזיפ רעזייוולייט רעדַא רעקידנעטש

 : ןרעפיצ עקידנגלַאפ תודע ןגָאז ףליה רעד ןופ םענראפ ןגעוו

 םוצ טַאה ץוש רעד ןופ ןסַאנעג ןּבָאה סַאוו רעדניק לֶאצ יד

 ןט-30 םעד ןוא 5.000 יוו רעמ ןפַארטאּב 1945 רַאי ןופ ףוס

 ןוא רעדניק עשידיי לֶאצ עניימעגלא יד .20.095 -- 1946 ינוי
 .46.200 ןפַארטאּב טלמעד טָאה דנאל ןיא עכעלטנגוי

 ןסַאנעג ןּבַאה ןטנעדוטס ןוא ןלושדלטימ ןופ רעליש יד ךיוא
 טיבעג םעד ףיוא ךיוא טַאה עכלעוו ,ףליה רעלאיצַאס ןופ

 -רַאּפְספליה יד וצ .רעטקאראכ ןקיטראנדיישראפ א טאהעג
 ווו ,ןטנעדוטס ןוא רעליש ראפ סעסרוב :טרעהעג ןבָאה ןעמ
 סָאוו ,ץלא גנוגיפראפ ןייז וצ טאהעג טַאה רעכעלטנגוי רעד

 יד .ןבעל-רעליש לאמרַאנ א ןריפ וצ ןעוועג קיטיונ זיא
 ןֶּבַאה ןוא ןסע טימ טגרַאזראפ ןעוועג ַאד ןענעז ןטנעדוטס

 ןופ ןסַאנעג ןּבָאה ייז ,ןרעמיצ עטנדרַָאעגנייא ןיא טניווועג
 .לאז-ןעייל ןוא קעטַָאילּביּב ,בולק-עסרוב

 1949 ,ָאוואינאש ןיא עינָאלַאקדרעדניק עשידי
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 טשינ ןוא םייה א טאהעג ןּבַאה עכלעוו עכעלטנגוי ערעדנא

 -נעפיטס ןופ ןסַאנעג ןּבָאה ,סעסרוב יד ןיא טרַא ןייק ןענופעג

 ןעמרַאפ ערעדנא ןוא (טנגוי רעד ןופ .צֶארפ 40 בורק) סעיד

 .ףליה

 ןט-14 זיב ןט-1 ןופ רעטלע ןיא רעדניק ראפ ןטלאטשנא

 .1946 ינוי ןט-30 ןפיוא ןוא 1945 ןופ ףוס םוצ רָאי

 1946 ינוי רעטד0 1946 רָאונַאי רעט-1

 לֶאצ לֶאצ לֶאצ דנא לֶאצ

 רעדניק .טשנא רעדניק ןטלַאטש טרא

 39 1 39 1 ווָאכָאטסנעשט

 24 2 11 2 ץיווָאטַאק

 16 1 100 1 עקַארק

 17 1 7 1 שזדָאל

 4 1 2 1 לשימעשפ

 207 3 221 3 עשרַאוו

 108 2 ₪9 1 וואלצֶארוו

 15 11 9 10 :ןעמַאזוצ

 ןופ ןִּבַאה עכלעוו רעדניק לֶאצ יד ןוא ןטלאטשנא לַאצ יד

 סע יוו טקנופ ,עשיטאטס ןייק ןעוועג טשינ זיא ,ןסַאנעג ייז

 .ןליופ ןיא גנורעקלעפאב עשידיי יד שיטאטס ןעוועג טשינ זיא

 -ידנגונעג א ןעוועג זיא טָאטש רענעבעגעג רעד ןיא גנאל יוו

 יד ביוא .ןטלאטשנא יד טריטסיזקע ןּבַאה ,רעדניק לָאצ עק

 ,עטַארדאּב א ןעוועג זיא טייקרעכיז יד רעדַא ןלאפעג זיא לֶאצ

 ףיוא ןגַארטעגרעביא רעדַא טרידיווקיל ןטלאטשנא ןעמ טַאה

 -ול רעד טימ ןעשעג זיא סָאד יוו יוזא ,טרַָא רעכיז רעדנא ןא

 -נאג ןעוו ,ןלאפ ןעוועג ךיוא ןענעז סע .םייהרעדניק רענילב

 -ערג יד רעסיוא ידכ ,ןליופ טזַאלראפ ןּבָאה ןעמייהרעדניק עצ

 סאד .ןבעל םוצ ןעגנוגנידאב ןוא טייקרעכיז ןכוז וצ ןצענ
 .לארשי תנידמ ןיא ןענופעג רעטעפש ךיז ןּבאה ייז ןופ בור

 ףליה ןופ ןעמרַאפ ערעדנא

 אד רימ ןזומ טעּברא-ספליה רעד ןופ ןעמרַאפ ייווצ ךַאנ

 -עיצאזיוויטקודַארפ ראפ "טניִאשזד" ןופ ףליה :ןטכארטאב

 רעסיוא תוחפשמ טימ ךיז ןקינייאראפ םייּב ףליה ןוא ןקעווצ
 .ןליופ ןופ ןצענרעג יד

 ןופ ליצ רעד זא ,ןרַאוועג טנַאמרעד רעירפ ןיוש ןיא סע

 ןטעוועטארעג םעד ןעניוועג ןעוועג זיא טקיטעטספליה רעד

 ,רערַאנש א ראפ םיא ןכאמ טשינ ,טפאשלעזעג רעד ראפ ןדיי

 -לופ א ןרעוו םיא ןפלעה :טרעקראפ .הבציק ןופ טּבעל סָאוו

 ידכ .םייה ןייז ןעיובפיוא קירוצ לֶאז סָאוו ,שטנעמ רעקיטרעוו

 ,גנוקיטפעשאב ןריזינאגרַא טזומעג ןעמ טַאה ,ןכיירגרעד סָאד

 סע טַאה קיטקארפ רעד ןיא .עקיעפסטעברא יד טעברא ןבעג

 טעּברא ףיוא ןענעדרַאנייא ךיז ןשטנעמ םעד ןפלעה ןסייהעג

 -סיוא ןפלעה ,ןעגנומענרעטנוא עשיכולמ ןוא עטאווירפ ןיא

 טרעדַאפעג ךיז טַאה סע ןעוו ןוא ,ץאלפ-סטעברא םעד ןעניפעג
 .הכאלמ א םיא ןענרעל --

 טזומעג ןעמ טַאה רעצעלפ-סטעּברא ןיא לגנאמ םעד בילוצ

 -טנאה ראפ .ןעגנומענרעטנוא עוויטארעפַאָאק ענעגייא ןפאש

 ןפאש וצ ףיוא תואוולה ןרַאוועג טלייטרעד ןענעז רעקרעוו

 ןרַאוועג טריזילאער ביוהנַא ןופ זיא ףליה יד סָא .ןטאטשראוו

 -ימאק-לארטנעצ ןופ גנולייטפָא-עיצאזיוויטקודארפ רעד ךרוד

 -ריוו עקיִזַאד יד טַאה רעטעפש .ןליופ ןיא ןדיי יד ןופ טעט

 106 יקצַאטסָאלאיב .י

 -טריוו עשידיי יד ןעמונעגרעביא עבאגפיוא עכעלטפאשט

 -עפַא עלעיסנאניפ יד ."שטשאנראדילַאס" עלארטנעצ-טפאש

 -ארפ ראפ קנאב רעשידיי" רעד טריפעגכרוד טאה סעיצאר

 .'עיצאזיוויטקוד

 ןרַאוועג טעדנירגעג 1945 ראי ןיא ןענעז קָאטסילאיב ןיא

 םעד וצ .ןליופ ןיא ןוויטארעפַאַאק עשידיי ריפ עטשרע יד

 ןּבַאה סע עכלעוו ,רעטלעג ןרַאוועג טצונעגסיוא ןענעז קעווצ

 עטקינייאראפ ןופ ןטפאשנאמסדנאל רעקַאטסילאיב יד טקישעג

 -ַאַאק-רעקעּב יד :ןעוועג ןענעז סאד .עניטנעגרא ןוא ןטאטש

 -יינש יד ,"לאטעמ" וויטארעפַאאק-לאטעמ ,"אצארפ" וויטארעפ

 -ַאאק-רעטסוש רעד ןוא "דַאמ ןַאלאס" וויטארעפַאַאק-רעד

 -סיוא ןענעז ןוויטארעפַאַאק עקיזַאד יד ."ןיוויטָאּב" וויטארעפ

 ןריטסיזקע ןוא ןעגנומענרעטנוא עקידנטיידאב וצ ןסקאוועג

 טנייה זא ,דיישרעטנוא םענייא םעד טימ ,גַאט ןקיטנייה ןזיב

 .ןאראפ טשינ ןדיי ןייק ייז ןיא ןיוש ןענעז

 ןגייא ןא טיובעגסיוא ןוויטארעפַאַאק יד ןּבָאה 1948/49 ןיא

 ןיא .סאג-ַאגעיקסניליק ףיוא ,טַאטש רעד ןופ רעטנעצ ןיא ןינב

 -יטפעשאב ןעמוקאב ןּבָאה ןוויטארעפַאַאק רעקַאטסילאיב יד

 .רעקרעווטנאה עשידיי רעקילדנעצ ליפ גנוק

 לענש ךיז טַָאה ןוויטארעפַאַאק ןריזינאגרַא ןופ םרָאּפ יד

 ןיא ןיוש ןענעז 1946 רַאי ןּבלאח ןטשרע ןיא .ןעמונעגנַא

 2.381 טימ ןוויטארעפַאַאק עשידיי 106 ןעוועג ןליופ ץנאג

 -ינאגרַא 1946 ןיא ןענעז ןישטעשטש ןיא זיולב .עטקיטפעשאב

 -וקאב ןַּבָאה סע עכלעוו ןיא ,ןוויטארעפַאָאק 16 ןרַאוועג טריז

 9 -- שודָאל ןיא .ןָאזרעפ 500 יוו רעמ גנוקיטפעשאב ןעמ

 עשראוו ןיא ;עטקיטפעשאב 200 עפאנק טימ ןוויטרעפָאַאק

 .וו"'אא ןוויטארעפַאַאק 6

 ןוויטארעפַאָאק יד ןבָאה 1946 ראי ןבלאה ןטשרע ןיא

 ףיוא תואוולה גנולייטפַא-עיצאזיוויטקודַארפ רעד ןופ ןעמוקאב

 .לז 6.717.000 ןופ עמוס א

 לענש ךיז טַאה גנוגעוואב עוויטארעפַאָאק עשידיי יד

 -ארפַאָאק טעּבראעג ןיוש ןבָאה 1949 .י ןיא ןוא טלקיווטנא

 .ב .צ ,עטקיפעשאב טרעדנוה ליפ טימ ןעננומענרעטנוא עוויט

 ןוא ןישיטעשטש ןיא "ילוי 22" .נ .א וויטארעפַאַאק רעד

 -ראעגנייא טוג ןעוועג ןענעז סָאד .וואלצַארוו ןוא "ןיגלַא"

 רעדַא -שזאטַאקירט ,-רעטסוש ,-רעדיינש עטריזינאכעמ ,עטנד

 ,טנייה זיב ןליופ ןיא ןטעברא עכלעוו ,ןקירבאפ-ליטסקעט

 .עטלעטשעגנַא עשידיי ןֶא ,רעטעּברא עשידיי ןַא ןיוש רעַּבָא

 -טנאה עטאווירפ יד ןרַאוועג טציטשעג ןענעז קיטייצכיילג

 ןענעז סע ןעוו טייצ רעבלעז רעד ןיא .ןטאטשראוו-רעקרעוו

 ןֶּבַאה ,ןוויטארעפַאָאק עשידיי 106 יד ןעוועג ןאראפ ןיוש

 -קיטפעשאב 1124 טימ ןטאטשראוו עטאווירפ 988 טעבראעג

 ןרָאוועג טעדנעווראפ זיא ןענעדרַאנייא רעייז ףיוא ןוא עט

 ןבַאה טלעג עקיזאד סאד .סעטאלז 10.087.000 ןופ םוכס א

 -ימרעטגנאל ןופ םראפ רעד ןיא ןעמוקאב רעקרעווטנאה יד

 ייִס ,ןעגנומענרעטנוא עוויטקעלאק יד ייס .תואוולה עקינ

 -עלרעניא רעד .טרירעפסארפ טוג רעייז ןבאה עטאווירפ יד

 ןוא טרעגנוהעגסיוא ןעוועג המחלמ רעד ךאנ זיא קראמ רעכ

 "ד ןעוו וליפא ,טפיוקראפסיוא ןרעוו ןגעלפ תורוחס עלא

 .טעטילאווק רעטסעב רעד ןופ ןעוועג טשינ זיא עיצקודארפ

 עשידיי יד ןראוועג טריזינאגרא ךיוא זיא 1946 ראי ןיא

 ךיז טאה עכלעוו ,"'שטשאנראדילאס" עלארטנעצ-סטפאשטריוו
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 ןיא יז ןפיוקראפ ,עיצקודארפ יד ןמענפא טימ ןעמונראפ

 ךיוא טאה "שטשאנראדילאס" .לאטעד ראפ ןעגנומענרעטנוא

 .ןלאירעטאמ-יור טימ ןוויטארעפַאַאק יד טגראזאב

 ארוג-אינאק רעפרעד יד ןיא ,ןאיאר רענישטעשטש ןיא

 טריזינאגרא ןענעז עיזעלשרעדינ ןיא ךיוא ןוא ,אוואטסוא ןוא

 ךיוא ןבאה ןדיי .ןוויטארעפאאק עכעלפאשטריוודנאל ןראוועג

 ןבאה ןוא ןטפאשטריווזדרע עטאווירפ ליפ ןעמונעגרעביא

 .גלאפרעד סיורג טימ טעבראעג

 -קיטפעשאב ןדיי ןופ לאצ יד טאה 1946 טסוגיוא ןט-1 םעד

 ,(סנבורג-ןליוק טנכערעגניירא) עירטסודניא רעד ןיא עט

 רעד ןיא ןוא קרעווטנאה ןוויטארעפאאק ןוא ןלעודיווידניא ןיא

 : ןעמאזוצ ןפארטאב ,טפאשטריוודנאל

 110 עיזעלשרעדינ

 0 עיזעלשרעביוא

 2000 ןישטעשטש

 2000 עקארק

 0 שזדאל
 2.00 עשראוו
 5200 | רעטרע ערעדנא

 00 ןעמאזוצ

 רעלאיצאס רעד ןופ ןסאנעג ןבאה ןדיי עקידנטעברא עלא

 ךיז טאה טייצ רעד טימ .טקערידמוא רעדא טקעריד ףליה

 ןופ גנורענעלקראפ רעקידרדסכ ןופ סעצארפ א טקרעמאב

 -נוא ןוא ןקירבאפ עשיכולמ יד ןיא עקידנטעברא לאצ רעד
 -ארעפאאק .ג .א רעד ןסקאוועג זיא ןגעקאד ,ןעגנומענרעט

 ךיז ןבאה ןטאטשראוו עטאווירפ יד ךיוא .ראטקעס רעוויט

 -רעבירא ןענעז רעמיטנגייא ערעייז ,טרידיווקיל זייווכעלסיב

 -סיורא ןענעז ייז רעדא ,ןוויטרעפאאק ןיא ןטעברא ןעגנאגעג

 .ןליופ ןופ ןראפעג

 -עג ןעגנומענרעטנוא עשידיי יד ןיא ןיוש טָאה .י 1949 ןיא

 יד ןענעז רעטעפש .ןדיי-טשינ לאצ ענעדיישאב א טעברא
 -יצעד א ןראוועג עטלעטשעגנא ןוא רעטעברא עשידיי-טשינ

 עכלעוו ,ןעגנומענרעטנוא עקיזאד יד ןיא ראטקאפ רעקידנריד
 .טלעג שידיי ראפ ןראוועג טיובעגפיוא ןענעז

 -עג הטילפה תיראש רעד ראפ טאה גנוטיידאב עסיורג א

 ןוא עגנוי ןדיי רעטנזיוט .?טרא" ןופ טייקיטעט יד טאה

 -ךאפ יד ףיוא טנרעלעג ךיז ןבאה ,ןעיורפ ןוא רענעמ ,עטלא

 ןעמוקאב ייז ןבאה אד ."טרא" ןופ ןלוש יד ןיא רעדא ןסרוק

 טייוו ןעוועג ןענעז עכלעוו ,ןכאפ ליפ ןיא גנוטיירגוצ יד

 םורא יוזא .תוכאלמ עשידיי עלענאיצידארט ענעפורעג יוזא ןופ

 -סודניא ,דיישרעטנוא ןא עלא ןיא ןטעברא ןיירא ןדיי ןענעז

 עסיורג ראג א .ןזעוו-יוב ןיא ןוא ןעגנומענרעטנוא עלעירט

 -טאטשראווייב .ג .א ןופ דאטעמ רעד טליפשעגפא טאה לאר

 ןיא גנולושסיוא יד ןעמוקאב טאה דיי רעד .גנולוש רעקיד

 רעד ןיא .ןטעברא ןביילב רע טגעלפ טראד ןוא ,קירבאפ א

 םיא "טרא" רעד טאה ,טעברא יד ךיז ןענרעל ןופ טייצ

 לוןזא עידנעפיטס א טלאצעג ןוא ראטקורטסניא ןא טרעכיזראפ

 -בלעז ןטעברא טנאקעג ןיוש טאה שטנעמ רעד זיב ,גנאל
 .ןבעל ןפיוא ןענידראפ ןוא קידנעטש

 -טנגוי ןוא -רעדניק עקילאצליפ יד טימ ןעשעג זיא סאוו

 -נפעראפ זיא 1949 רעבמעטפעס ןט-1 םעד ןעוו ? ןטלאטשנא
 ןופ טאקינומאק" רעטמיראב קירעיורט רעד ןראוועג טכעלט

 48 ןליופ ןיא טעברא-פפליה עשידיי

 טאה רעכלעוו ,"םינינע-עיצארטסינימדא ראפ םוירעטסינימ

 ןוא ןעייטראפ עשיטסינויצ יד ןופ טייקיטעט יד טרעווראפ

 -בלעז רעד וצ ףוס א ןעמוקעג ךיוא זיא ,סעיצאזינאגרא
 .סעיצאזינאגרא-סגנודליב עשידיי יד ןופ טעברא רעקידנעטש

 יד רעביא טמענ הכולמ עשיליופ יד זא ,סע טאה ןסייהעג

 ויא "גראז" עקיזאד יד .סעיצוטיטסניא עשידיי יד ראפ גראז
 ןבאה םעד ךאנ ץרוק זא ,ןפוא אזא ףיוא ןראוועג טריזינאגרא

 זיא עבלעז סאד .ןלושראפ עשידיי יד טריטסיזקע טשינ ןיוש

 -גיוז יד טימ ,סטיצוטיטסניא-רעדניק ערעדנא יד טימ ןעשעג
 .דנא"א סנטראג-רעדניק ,ןעמייהגניל

 ןענעז עלעטימ יד ייס ,עקיטנורג יד ייס ,ןלוש עשידיי יד

 רעד ןופ החגשה רעקידנרידיצעד רעד רעטנוא ןופ סיורא

 טאה טרידיצעד .דנאבראפ ןשידיי ןופ גנולייטפא-סגנודליב

 -ניא-לוש ענעבעגעג יד ןוא םוירעטסינימ-סגנודליב סאד

 יד ןיא ןרינימאד וצ טרעהעגפיוא טאה שידיי .ןטַארַאטקעפס

 ,ךארפש עשידיי יד טנרעלעג סאווטע טאה ןעמ .ןלוש עשידיי

 ןעוועג רעבא ןיוש ןענעז סאד ,עטכישעג ןוא רוטארעטיל
 לד זיא ייברעד ,ןדנאטשנגעק-טפיוה טשינ ןוא עכעלבאגוצ
 .ןראוועג טרענעלקראפ רדסכ ןהעש-ןרעל לאצ

 ןצענערג יד רעסיוא תוחפשמ טימ ךיז ןקינייאראפ םייב ףליה
 ןליופ ןופ

 טלעטשעג ךיז טאה עכלעוו ,ןבאגפיוא-רקיע "יד ןופ ענייא

 ךאנ ךיילג ןליופ ןיא ןדיי יד ןופ טעטימאק-לארטנעצ רעד

 ךיז לאז סאוו ,גנולייטפא ןא ןדנירג :ןעוועג זיא המחלמ רעד

 עקיטיונ יד ןבעג ,םינינעדעיצארגימע עלא טימ ןעמענראפ

 ןטעטילאמראפ יד | ןקידיילרעד ןפלעה | ,סעיצאמראפניא

 ןיא ןראוועג ןפאשעג זיא גנולייטפא עקיזאד יד טא .וו"אא

 -פאהבעל א טלקיווטנא טאה יז ןוא ,1946 לטראווק ןטשרע

 ןענעז גנולייטפא רעד ןופ ןבאגפיוא יד .טייקיטעט עקיט
 עלא ןיא גנורעקלעפאב עשידיי יד ןריטנעזערפער" : ןעוועג

 ןיא ןוא ןטמא-הכולמ עשיליופ יד ןיא םינינעד-עיצארגימע

 עלעירעטאמ ןבעג ;תוכולמ עדמערפ ןופ ןטאלוסנאק יד

 -ראפדעזיוו ןוא -טראפסאפ יילרעלא ןקידיילרעד ןוא ףליה

 ןייק ןראפסיורא ךיז ןעימאב סאוו ,ןשטנעמ ראפ ןטעטילאמ

 דיוא ןטימ טעבראנעמאזוצ עגנע ןיא ןייטש ;דנאלסיוא

 -יב ןא טמענ םוירעטסינימ-ןרעסיוא סאד .םירעטסינימ-ןרעס

 ךמס ןפיוא ךעלסילשסיוא רעסעפ עשידנעלסיוא ןגעוו סעט

 םייב גנולייטפא-עיצארגימע רעד ןופ ןעגנוקיטעטשאב ןופ

 רעשידיי רעד ןגעוו תודע ןגאז ןעגנוקיטעטשאב יד .ק .צ

 -סיורא ךיז ןטיירג עכלעוו ,ןענאזרעפ יד ןופ טעטילאנאיצאנ

 טעברא ריא טרינידראאק גנולייטפא-עיצארגימע יד  .ןרַאפ

 ןיא טמא-עניטסעלאפ ,"סאיה" ןופ טייקיטעט רעד טימ

 .'טניאשוד"
 1946 ינוי ןט-30 םעד זיב םישדח עכעלטע ןופ ךשמ ןיא

 םוצ ןעגנוקיטעטשאב 7.700 ןרַאוועג ןבעגעגסיורא ןענעז

 רעד ןופ גנולטימראפ רעד ךרוד .םוירעטסינימ-ןרעסיוא

 לד ןיא ןראוועג ןבעגעגפא ןענעז גנולייטפא-עיצארגימע

 -סיוא ןבעגסיורא ןגעוו ןעגנודנעוו 838 ןטמא עקירעהעג

 .רעסעפ עשידנעל

 -אב רעד ןבירשעג גנולייטפא רעד ןגעוו טאה ליפ יוזא

 זיא םארגאפ רעצלעק םעד ךאנ ,רעטעפש ;.ק .צ ןופ טכיר
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 גנולייטפא יד זא ,סיורג יוזא ןעוועג עיצארגימע וצ גנארד רעד

 .ןינע םעד רעביא לארטנאק םעד ןריולראפ שיטקאפ טאה

 ןיא תוחפשמ יד טימ ךיז ןקינייאראפ םייב ףליה יד

 -עטשאב ןבעגסיורא ןיא רַאנ טשינ ןענאטשאב זיא ,דנאלסיוא

 רעד .סאפ ןשידנעלסיוא םעד ןעמוקאב ןפלעה ןוא ןעגנוקיט

 'סאיה" ןופ) תואצוה-עזייר ןעמוקאב ךיוא טאה טנארגימע

 "רכד ןבאה ןטפאשנאמסדנאל ליפ ךיוא ,("טניאשזד" ןוא

 .קעווצ ןקיזאד םעד ףיוא ףליה טלייט

 ןדיי ןקידנראפסיורא םעד ןעמ טגעלפ קאטסילאיב ןיא

 ךיוא זיא עבלעז סאד .סעטאלז 5.000 זיב עציטש א ןבעג

 .ןטפאשנאמסדנאל ערעדנא ךרוד טריציטקארפ ןעוועג

 טריפעגסיוא ןעגנולייטפא יד ןבאה טייצ רעטשרע רעד ןיא

 -ראפ יז טאה טייצ רעד טימ רעבא .תומילשב טעברא רעייז

 סע זיא ייר רעטשרע רעד ןיא .גנוטיידאב עתמא ריא ןריול

 ,ןעגנוצענערגאב-עיצארגימע יד ןופ טאטלוזער ןיא ןעמוקעג

 זבאה םעד ףיוא ,גנוריגער יד טריפעגנייא טאה סע עכלעוו

 -סינומאק) .ק .צ ןופ רעדילגטימ סולפנייא ןא טאהעג ךיוא

 רעד וצ קיטליגכיילג ןעוועג ביוהנא ןופ ןענעז סאוו ,(ןט

 .רענגעק עריא ןראוועג ייז ןענעז רעטעפש ןוא ,עיצארגימע

 ןבאה ,1949 ףוס ןזיב ןליופ טזאלראפ ןבאה עכלעוו ,יד

 זיא "טניאשזד" ןופ עיצאדיווקיל רעד טימ .ףליה ןופ ןסאנעג

 .ןראוועג ןסירעגרעביא ףליה יד

0 -- 1957 

 יד ןראוועג ןסירעגרעביא לאמ ןייא טימ זיא 1950 .י ןיא

 -יליופ יד .ןטעטימאק עשידיי יד ןופ טעברא-ספליה עצנאג

 טרעווראפ ןפוא ןקידנקידיילאב א ףיוא טאה גנוריגער עש

 סע ןבאה ןענאגרא-טכאמ יד ."טניאשזד" ןופ טייקיטעט יד

 ךןעגעז ןדיי יד "וו יוזא זא ,םעד טימ .דנא .ווצ טריוויטאמ

 -פרעדאבטיונ יד ןפראד ,רעגריב עשיליופ עטקיטכעראבלופ

 ןיא ץענ-ספליה רעלאמראנ רעד ןופ ןסינעג ייז ןופ עקיט

 -עגעג ןיא "אנשטעלאפס אקעיפא" רעד ןופ .ה .ד ,דנאל

 טשינ ןבאה סאוו ,ןדיי לאצ עסיוועג א .טראניווו םענעב

 רעד וצ ןדנאוועג ךיז ןבאה ,הרירב ערעדנא ןייק טאהעג

 -וקאב טראד ןופ ןוא טאר-טאטש ןופ ףליה רעלאיצאס

 ,ןעמוקאב וצ עציטש עקיזאד יד ידכ רעבא .עציטש ןעמ

 סאד ,סעלאפ ןביז ןיא ןצבק א ןייז טפראדעג ןעמ טאה

 ןענידראפ וצ טייקכעלגעמ םוש ןייק ןגאמראפ טשינ טסייה

 םעד ןציטש ןענעק לאז רעכלעוו ,םענייק ןבאה טשינ ןוא

 ,ןדיי עלא יד ןאט טפראדעג רעבא ןבאה סאוו .טנעטעפ

 ןוא ןבעג הצע ןייק טנאקעג טשינ ןיילא ךיז ןבאה עכלעוו

 "אנשטעלאפס אקעיפַא" רעד ןופ עציטש רעלעירעטאמ ןופ

 טשינ טאה בצמ רעייז לייוו ,ןסינעג טנאקעג טשינ ייז ןבאה

 דרַאער רעד ? סעירעטירק עקידנטכילפראפ יד ןכארפשטנא

 טימ רעמ לעיציפא ךיז טאה טעטימאק רעשידיי רעטריזינאג

 יד זיא שיטקאפ רעבא .ןעמונראפ טשינ טעברא-ספליה רעד

 טציא טאה יז ,ןראוועג טלעטשעגפא טשינ טייקיטעט-ספליה

 .ןעמראפ ערעדנא ץנאג ןעמונעגנא

 -אאק ץענ רעסיורג רעד ןגעוו טנאמרעד ןיוש באה ךיא

 טר"זינאג-א ןענעז עכלעוו | ,ןעגנומענרעטנוא עוויטארעפ
 -אב יד זיא טציא .טלעג שידיי ראפ ןוא ןדיי ראפ ןראוועג

 ,ןסקאוועגסיוא ןעגנומענרעטנוא עקיזאד יד ןופ גנוטייד

 100 יקצַאטסָאלאיב .י

 -אב טזומעג טראד ןבאה ןדיי עקיטפרעדאבטיונ עלא לייוו

 -אווש ןוא ןשטנעמ ערעטלע ראפ .טרא-סטעברא ןא ןעמוק
 -פעשאב עטכייל עכעלגעמ עלא טכוזעגסיוא ןעמ טאה עכ
 -קירבאפ יד ןיא ןעמ טאה ןעיורפ ןוא רענעמ ליפ .ןעגנוקיט
 ןסיוועג א ןריפוצסיוא טנרעלעגסיוא ןטאטשראוו ןוא ךעל
 ,יירעכאמ-לטייב ייב .ב .צ ,סעצארפ-סטעברא ןופ לייט
 -יינש ,יירעטסיש ייב ,עירעטנאלאג-רעדעל ןריצודארפ םייב

 טנדראעגנייא ןענעז ןדיי ערעטלע ליפ .שזאטאקירט ,יירעד
 ויא סאד .ןרעיטראפ ןוא רעטכעוו סלא ןטעברא ןראוועג

 ןטסנידראפ עסיורג ןייק שטאכ ,ףליה עכעלטנזעוו א ןעוועג
 ןעמוקעגוצ רעבא זיא ןיול םוצ .ןעוועג טשינ ייברעד ןענעז
 טייצ וצ טייצ ןופ ,תואפר ,ףליה עשיניצידעמ עטסיזמוא

 .נולייה-עיראטאנאס ךיוא
 ןעוועג טשינ ךיוא זיא ןפוא אזא ףיוא ףליה ןלייטרעד

 -נעמ טעברא רעד וצ ןעמענוצ סאד לייוו ,ןכאז עטושפ יד ןופ
 טעברא רעד וצ קיעפ ןעוועג טשינ ןענעז עכלעוו ,ןשט

 -ירעווש ףיוא ןפארטעגנא טאה ,עיצקודארפ רעד ייב טקעריד
 .ןטייק

 -עג טייצ רעד ןופ ךשמ ןיא רעבא זיא ףליה עקיזאד יד

 ידיי יד :עטושפ א ןעוועג זיא הביס יד .רענעלק ץלא ןראוו

 ןופ ןראוועג טקיטייזאב זייווכעלסיב ןענעז רעריפנא עש

 -עג טשינ ירמגל ןבאה עשיליופ יד ןוא ,סנטסאפ ערעייז

 רעטעברא עשידיי לאצ יד .ןדיי יד ראפ סטוג ןאט וצ טכארט

 ,טרענעלקראפ קידנטיידאב ךיז טאה ןוויטארעפאאק יד ןיא

 -ידיי רעייז ןריולראפ ןצנאגניא ןבאה ןוויטארעפאאק יד זיב

 .רעטקאראכ ןש
 טקיטיונעג ךיז ןבָאה ןדיי ןעוו ןלאפ ליפ ןעוועג ןענעו סע

 -סקילגמוא ןיא ןייז טגעלפ סאד .ףליה רע קי דנג נירד ןיא

 םעד ףיוא ןדנאפ ןייק .ג"דא ןטייהקנארק עקידמיצולפ ,ןלאפ

 -טפאשלעזעג-רוטלוק רעשידיי רעד טציא ןיוש טאה קעווצ

 ןעמ טאה ןפלעה רעבא .טגאמראפ טשינ דנאבראפ רעכעל

 -סיוא ןטלא םוצ ןעגנאגעגרעביא רעבירעד ןעמ זיא ;טזומעג

 -געמראפ יד ייב טלעג ןפאש ןופ דאטעמ ןשידיי ןטווורפעג

 -רעטנוא ףראד סע ןוא .עקיטפרעדאבטיונ יד ראפ עכעל
 טשינ טגעלפ דאטעמ רעקיזאד רעד זא ,ןרעוו ןכארטשעג

 ךיז ןגעלפ טלעג סאד ןעלמאז טימ ןעוו לעיצעפס ,ןריפראפ

 יד .יורטוצ טאהעג טאה ןעמ עכלעוו וצ ,רעוט ןעמענראפ

 "ד ןופ ןריטורקער טייהרעמ רעד ןיא ךיז ןגעלפ רעוט

 .הליהק רעזעיגילער רעשידיי רעד ייב ןזיירק
 ןזיב טרעיודעג טאה ףליה רעקידנגנירד ןופ םרַאפ יד טא

 לד ןראוועג טיינאב רעדיוו זיא סע זיב .ה .ד ,ראי 7
 ויא טלמעד ךיוא רעבא ,ןליופ ןיא "טניאשזד" ןופ טעברא

 .ןראוועג טלעטשעגפא טשיג ןצנאגניא יז

 -ועיורפ יד ןגעוו טראוו טוג א ןגאז ךיוא אד ףראד ןעמ

 -לעזעג-רוטלוק םייב קיטעט ןעוועג ןענעז עכלעוו ,סעיסימאק

 ןעיורפ יד .ןליופ ןיא ןדיי יד ןופ דנאבראפ ןכעלטפאש

 -ספליה ףיוא ןדנאפ ןפאש םייב ךעלדימרעדמוא ןעוועג ןענעז

 -נארק יד גראז טימ טלגנירעגמורא ךיוא ןבאה ייז .ןקעווצ

 -אד יד .ןלאטיפש יד רעסיוא ךיוא ןוא ןלאטיפש ןיא עק

 .ןצאשפא םוצ טשינ ראג זיא ףליה עקיז

 -רשכ רעד ןופ ןסאנעג ןבאה ןדיי עקיטפרעדאבטיונ ליפ

 -וקאב טראד ןגעלפ ןייז .הליהק רעזעיגילער רעד ייב ךיק רע
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 .טסיזמוא רעדא לאצפא ןלאמיגימ א ראפ גאטימ ןעמ
 יאדכ זיא סע .ףליה-טלעג טלייטראפ ךיוא טאה הליהק יד

 עזעיגינלער יד טאה קעווצ םעד ףיוא זא ,ןכיירטשוצרעטנוא
 -לוק רעד ןעוו ,טלמעד ךיוא ןעלטימ טאהעג עיצאגערגנאק

 -ראפ טשינ ןיוש טאה דנאבראפ רעכעלטפאשלעזעג-רוט

 .טשינראג טגאמ

 "טניאשזד" רעד שטאכ ,1957--1950 ןשיווצ ןראי יד ןיא

 -טיונ ךס א ךאד ןבאה ,קיטעט ןעוועג טשינ ןליופ ןיא זיא

 ;טסאפ רעד ךרוד ףליה םיא ןופ ןעמוקאב ןדיי עקיטפרעדאב

 -סיוא ןיא טריזינאגרא טאה ןליופ "וו םעד ךאנ סרעדנוזאב

 אסאק אקסלאפ) .א .ק .פ קנאב ןופ ןעגנולייטפא יד דנאל

 טייצ וצ טייצ ןופ ןגעלפ קנאב ןקיזאד םעד ךרוד .(יקעיפא

 רעדא רעד ראפ ראלאד 20 וצ ןעגנוזייוורעביא ןעמוקנא

 .החפשמ רעמערא רענעי

 רעד ןיא ףליה ןעמוקאב ךיוא ןבאה ןדיי לאצ עסיוועג א

 .סאג-יקציווישק ףיוא ,עשראוו ןיא עדאסאבמא-לארשי

7 --- 1967 
 טאה רעכלעוו ,1956 ןופ רעבאטקא רעשיליופ .ג .א רעד

 טימ ןאקלומאג וואלסידאלוו טכאמ רעד וצ טכארבעגקירוצ

 דני ןא ךרודא טשינ זיא ,רערעראפ עטסטנעאנ ענייז

 זאלב א טאה ןביוא עמאס ןופ .ןבעל ןשידיי םעד ףיוא סולפ

 רעירפ סאווטע ןיוש .טניוו ןשיטימעסיטנא ןא טימ ןאטעג

 רעד ןופ ראטערקרעס רעטשרע רעקידטלמעד רעד טאה

 באכא דראוודע ,ייטראפד-רעטעברא רעטקינייאראפ רעשיליופ

 ."ןרדאק יד ןרילוגער" וצ טייקיטיונ רעד ףיוא ןזיוועגנא

 טשינ זיא סע יצ ןרילארטנאק : טגאזעג רעטרעוו עטושפ טימ

 ןק.רבאפ ןיא סעלעטש עקידנריפנא ףיוא ןדיי ליפ וצ אד

 .סעיצוטיטסניא ןוא

 רעגערט רעד זיא 1956 .י ןיא םונעלפ-ייטראפ םעד ףיוא

 טאה רעכלעוו ,קאוואנ ןַאנעז ןראוועג םזיטימעסיטנא ןופ

 -ירעדינ יד ."עיצאלוגער" יד טיידאב סע סאוו ,טגיילעגסיוא

 ןענאטשראפ ךיג ןבאה טפאשלעזעג רעד ןופ ןעלפאטש ערעק

 "וגערדןסאמ א ןביוהעגנא ךיז טאה סע ןוא קנווו םעד טא

 -רא ןא ןבילבעג ןענעז ןדיי רעטנזיוט רעכלעוו ןיא ,גנוריל

 .הסנרפ ןא ,טעב

 ןקיזאד םוצ טקוקעגוצ ךיז ןבאה עכלעוו ,ןשטנעמ ליפ

 ,ץענערג טייז רערעדנא רעד ןופ ,טייוו רעד ןופ לקאטקעפס

 טלמעד טאה ןעמ זא ,קידנענייממ תועט א טַאהעג ןבאה

 סנטסאפ עכיוה ןעמונראפ ןבאה סאוו ,ןדיי זיולב טקיטייזאב

 יצ טאראפא-ייטראפ ןיא ,עיצארטסינימדא-הכולמ רעד ןיא

 -רא עטושפ ןטילעג ןבאה רעמ ליפ .טפאשטריוו רעד ןיא

 ןענעז ייז -- סעכַאלעמלַאב ,עטלעטשעגנא ןוא ןשטנעמ-סטעב

 ,ןעגנומענרעטנוא עכלעזא ןופ וליפא ןראוועג ןפראוועגסיורא

 .טלעג שידיי ראפ טיובעג רעירפ ןיילא ןבאה ייז עכלעוו

 .טעברא ןא ןבילבעג ייז ןענעז טציא

 "מוא ךיז | ןבאה טייצ רעבלעז רעד ןיא רעקינייוו רעמ

 ןאילימ רעבלאה א יוו רעמ דנאבראפנטאר ןופ טרעקעג

 -ראפ טאה סאד .ןדיי טנזיוט 20 םורא ייז ןשיווצ ,רעגריב

 ןעגנוגייוו ןיא לגנאמ ןסיורג טציא זיב ןיוש םעד טרעסערג

 .רעצעלפ-סטעברא ןיא ןוא

 ןעוועג זיא עגאל יד ןרעדניל וצ ןעלטימ יד ןופ רענייא

 42 ןליופ ןיא טעברא-ספליה עשודוי

 ןדיי .םעלבארפ-עיצארגימע םוצ גנולעטש יד ןרעדנע סאד
 ןזאלראפ וצ שינעביולרעד א ןעמוקאב טנאקעג טציא ןבאה
 .טצונעגסיוא טייקכעלגעמ עקיזַאד יד ןבאה ייז ןוא ---ןליופ
 סע .םראפ"-ןסאמ א ןעמונעגנא טאה ןדיי ןופ עיצארגימע יד
 ,ענעסעזעגנייא עטלא יד זיולב טשינ ןראפעגסיורא ןענעז
 -אפער יד ןופ ךיילג ןגעלפ ייז ;ענעמוקעגיינ יד ךיוא ראנ

 ,ןעמעננא ןעק ןעמ .דנאל סאד ןזאלראפ ןטקנופ-עיצאירט
 ןענעז ןטנאירטאפער עשידיי עיינ יד ןופ 3/4 טעמכ זא
 .דנאלסיוא ןייק ןראפעגסיורא

 רעד ןיא טייקיטעט ןייז טיינאב טאה "טניאשוד"' רעד
 ןיא רענעפאשעג רעד ךרוד ,ראי 1957 ןופ טפלעה רעטייווצ
 טאה סע .עיסימאק-ספליה רעשידיי רעלארטנעצ עשראוו
 -נא טאה רעכלעוו ,"טרא" רעד טריזיוויטקאער ךיוא ךיז
 רעלארטנעצ רעד ןופ ןעמאר יד ןיא .גנולוש-ךאפ יד ןביוהעג
 : שיניצידעמ ןראוועג טריזינאגרא ךיוא זיא עיסימאק-ספליה

 .גנורעקלעפאב רעשידיי רעד ראפ ףליה

 -עטנעצ רעד ןראוועג רעדיוו עשראוו זיא ןפוא אזא ףיוא
 .ןליופ ץנאג ןיא טייקיטעט-ספליה רעשידיי רעד ןופ

 -ספליה רעלארטנעצ רעד ןופ טירש רעקיטכיוו ראג זיב א
 עכעלטאנאמ עליבאטס א ןריפנייא סאד ןעוועג זיא עיסימאק
 רעד ןיא .ןדילאווניא ןוא עקנארק ,טייל עטלא ראפ ףליה

 עכלעוו ,םינקז עמאזנייא ליפ ןעוועג ןענעז הביבס רעשידיי
 ייז סַאוו ,עטנער רעקיטשינ רעד ןופ ןעמוקסיוא טזומעג ןבאה
 -אווניא עטסקירעדינ יד .הכולמ רעד ןופ ןעמוקאב ןבאה
 -אב טייצ רענעי וצ טאה (עפורג עטירד) עטנער-ןדיל
 ןא טאה טייצ רעבלעז רעד ןיא .סעטאלז 400 םורא ןפארט
 ןוא ךיז ןטלאהסיוא ףיוא טפראדעג שטנעמ רעמאזנייא
 .שדוח א סעטאלז 1.000 סנטסעדנימ גנוניווו

 -ניא ןא ,ןאמ רעטלא ןא טאה טייצ רעטשרע רעד ןיא
 רעד ןופ ןעמוקאב טנגאקעג ןאמערא ןא םתס רעדא דילאוו
 קיגנעהפא ,ךעלטאנאמ סעטאלז 500 זיב עיסימאק-ספליה
 עמוס עקיזאד יד .ןשינעפרעדאב ןוא ןעגנוגנידאב ענייז ןופ
 יד ןעוו ,ףוס םוצ ןוא ,לז 300 זיב ןלאפעג רעטעפש זיא
 .לז 150 זיב -- טצענערגאב רעייז ןעוועג ןיוש ןעגעז ןדנאפ

 -מורא ןעוועג ןענעז ףליה רעליבאטש רעקיזאד רעד טימ

 ןיא זיולב .דנאל ןצנאג ןיא ןשטנעמ 5.000 םורא ןעמונעג

 .ןאזרעפ 2.000 רעבירא ןסאנעג ריא ןופ ןבאה עשראוו

 וסינעג טנאקעג טשינ רעבא ןבאה ףליה רעקיזאד רעד ןופ

 ןופ ןעגנאגעגסיורא זיא עיסימאק יד .עקידנטעברא ןייק

 ןיא ןרירעגניא וצ ןפוראב טשינ זיא יז זא ,טקנופדנאטש

 .הכולמ רעשיליופ רעד ןופ םעטסיס-ןיול

 -עג גנורעקעלפאב עשידיי יד טאה ןעגנולייטוצ-ןכאז ןופ

 ןיא סאד .לאמ ןייא זיולב טינשפא-טייצ ןקיזאד ןיא ןסאנ

 ןעוועג ןענעז ןכאז יד .י 1958 לטראווק ןטשרע ןיא ןעוועג

 סע .טאהעג טשינ טרעוו ןסיורג ןייק ןבאה ןוא עטצונעג

 וצ יי; טגאזעגפא ךיז ןבאה ןשטנעמ זא ,ןלאפ ןעוועג ןענעז

 .ןעמענ

 -פיוא עיסימאק-ספליה יד טאה טייצ רעקיזאד רעד ןיא

 -כערפ א סאג-יקסמישטארקאז ףיוא עשראוו ןיא טלעטשעג

 עטלא 120 טרא ןא ןעניפעג ןבאה אד .םינקז-בשומ ןקיט

 ":וגנידאב יד .ןעיורפ ןוא רענעמ -- דנאל ןצנאג ןופ טייל

 ממ ןעוועג ןענעז ,ןראוועג ןפאשעג אד ןענעז עכלעוו ,ןעג
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 ןרעמיצ עטרילבעמסיוא ןייפ ,עמיורעג ןיא .עלבאטראפמאק

 וצ טאהעג ןבאה ייז ,ןרענאיסנעפ ייווצ וצ טניווועג ןבאה
 -עלעט ,לאז-סגנולייווראפ א ,ךיק עטוג א גנוגיפראפ רעייז

 .עסערפ ,עיזיוו
 לז 150) טלעג-ןשאט ןעמוקאב ךיוא טאה ןקזו רעדעי

 .(ךעלטאנאמ
 עטלא עלא ןעמענניירא טנאקעג טשיג טאה ןינב רעד

 טימ לגילפ ןייא ךאנ ןראוועג טיובעגוצ זיא רעבירעד ,טייל

 ןיוש ןבאה ןדיי רעבא .ןשטנעמ 50 ערעטייוו ראפ ןרעמיצ

 רעוועשראוו רעד לייוו ,ןענופעג טשינ טרא ןייק טראד

 ןגעו ץעזעג סאד :לטראפ א טצונעגסיוא טאה טאר-טאטש
 רעניווונייא ענעמוקעגוצ ןייק עשראוו ןיא ןביירשוצ טשינ

 "ראפ ןרעמיצ עיינ יד ןבאה םורא יוזא .טעטש ערעדנא ןופ

 .ןדייזטשינ ןעמונ
 טכיזפיוא רעד רעטנוא ןענופעג ךיז ןבאה ןרענאיסנעפ יד

 סע .רעטסעווש-ןקנארק עכעלטע ןוא םיריוטקאד ייווצ ןופ

 ןבאה סאוו ,ןשטנעמ עקנארק עטלא ןעוועג ךיוא ןענעז

 ןיוש ןענעז ייז לייוו ,גנוידאב רעלופ רעד ןופ ןסאנעג

 .ןענידאב וצ ךיז ןיילא חוכב ןעוועג טשינ

 44 יקצַאטפַאלאיב .י

 -רא ןריזינאגרא וצ טייקיטיונ א ןפאשעג ךיז טאה סע

 רעד בילוצ ןענעז עכלעוו ,ןדיי עלא יד ראפ רעצעלפ-סטעב

 .טעברא ןא ןבילבראפ עילאווכ רעשיטימעסיטנא

 ךיז טאה ןוויטארעפאאק-טעברא עיינ יד ןריזינאגרא סאד

 ,ךיז ייז ןבאה טלקיווטנא ,1957 ראי ןיא ןיוש ןביוהעגנא

 יד ."טניאשזד" ןופ ןדנאפ יד ןעמוקעגנא ןענעז סע ןעוו

 -ראוו ןיא ןענאטשטנא זיא ןעגנומענרעטנוא לאצ עטסערג
 ,ראשז ,ןישטעשטש ,שזדאל ,וואלצארוו ןיא םעדכאנ ,עש

 -אאק 16 לכה ךסב .דנא"א וואינאשזרעשעד ,ץינגיל ,םאטיב

 .ןוויטארעפ
 -נוא עוויטארעפאאק יד ןענאטשטנא זיא עשראוו ןיא

 -רענעמ טריצודארפ טאה עכלעוו "אמיטפא"  גנומענרעט

 טלייטעגפא רעטעפש ךיז ןבאה ריא ןופ ;עירעטנאלאג

 -נעטשבלעז ענעגייא ןפאשעג ןבאה עכלעוו ,ןפורג-ךאפ

 ץאזמוא ןא טכאמעג טאה "אמיטפא" .ןוויטארעפאאק עקיד

 -ארפ טאה "עינעזדארדא" .ךעלרעי סעטאלז ןענאילימ ןופ

 ןפאטש עכעלטסניק ןופ תורוחס עלענאיצקארטא טריצוד

 .קיטסאלפ ןוא

 -עג טריזינאגרא זיא עשראוו ןיא סאג עווַאטידערק ףיוא

 1965 ,"טיבארבאד" וויטארעפאאק

 -בשומ םעד ןטלאהסיוא ףיוא ןעלטימ עלעיסנאניפ יד

 רעניווונייא לייט א :ןלאווק ייווצ ןופ ןעמוקעג ןענעז םינקז

 רעד ןופ עטנער-רעטלע ןעמוקאב ןבאה זיוה-םינקז םעד ןופ

 סאד טא --ןטאר-לאנאיצנ יד ייב גנולייטפא רעלאיצאס

 ןופ תואצוה יד ףיוא ןזיוועגרעביא ןרעוו טציא טגעלפ טלעג

 ןצנעגרעד סאד ןוא גנוזייפשאב יד ןרעסעבראפ סאד ,זיוה

 לד טריסנאנפ טאה עטלעטשעגנא "ד ןופ ןטלאהעג יד

 .עיסימאק-ספליה עשידיי עלארטנעצ

 ףליה רעליבאטס ףיוא ןוא סעציטש עקילאמנייא ףיוא

 -עג ןבעגעגסיוא זיא ןדילאווניא ןיא עקנארק ,עטלא ראפ
 .ךעלרעי םעטאלז ןאילימ 9 םורא ןראוו

 וןיא סאד ."אקימא" ןאראטסער רעוויטארעפאאק א ןראוו

 -עג טאה סאוו ,גנומענרעטנוא עקידנטיידאב א  ןעוועג

 טאה גנומענרעטנוא יד .טאטש רעד ןיא עזנא ןסיורג א טאה

 -רא עשידיי ךס א טקיטפעשאב טאה ,ךיק עשידיי א טריפעג

 .טרירעפסארפ טוג טאה ןוא רעטעב

 טימ ןעמונראפ ךיז טאה "שטאמולט" וויטארעפאאק יד

 סע .ןכארפש ענעדיישראפ ףיוא ןוא ןופ ןעגנוצעזרעביא

 עשינכעט ךיוא ןוא עטנרעלעג ליפ טעבראעג אד ןבאה

 .טעברא רעד ןיא גלאפרעד סיורג טאהעג ןבאה ייז ,תוחוכ

 עקישזנארב-ליפ יד ןטעברא ןביוהעגנא טאה שזדאל ןיא

 א טקיטפעשאב טאה עכלעוו ,"אידעמראפ" וויטארעפאאק
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 ראי וצ ראי ןופ ךיז טאה ןוא ןשטנעמ טרעדנוה ראפ

 -טע ןראוועג ןפאשעג ןענעז וואלצארוו ןיא .טרעסערגראפ

 .ןוויטארעפאאק עכעל

 ןיא ןענעז דנאל ןיא ןוויטארעפאאק עשידיי עלא ןיא

 .ןשטנעמ טנזיוט יוו רעמ טקיטפעשאב ןעוועג טייצ רענעי

 ראפ ןכעלטפאשלעזעג-רוטלוק ןשידיי ןופ טעשזדוב רעד

 -טכאמ יד ןוא םומינימ א זיב ןראוועג טריצודער זיא דנאב

 ףיוא יוו ,ןויטארעפאאק יד ףיוא ןזיוועגנא ןבאה ןענאגרא
 ף-אד דנאבראפ רעד עכלעוו ןופ ,ןלאווק יד ןופ םענייא

 .טעשודוב ןייז ןפעש
 ךיז ןבאה -- ןעמאנסיוא עניילק טימ -- ןוויטארעפאאק יד

 רעד זא ,רַאלק .הסנכה טכארבעג ןבָאה ןוא טלקיווטנא טוג

 ןופ ףליה רעד קנאד א ךעלגעמ ןעוועג זיא גלאפרעד

 -ספליה יד ןרַאוועג טרידיווקיל זיא סע תעב ."טניאשוד"

 קידלוש ןוויטארעפאאק יד ןעגעז ,1967 .י ןיא עיסימאק

 ןופ םראפ ןיא ענעמוקאב ,לז ןאילימ 7 יוו רעמ ןבילבעג

 .תואוולה
 ןוויטארעפאאק יד ןופ טייקיטעט רעד ייב ןוא ןדנירג םייב

 -ךאפ טריזינאגרא טאה רעכלעוו ,"טרא" רעד ןפלאהעג טאה

 יד ןריציפילאווקרעביא רעדא ןענרעלוצסיוא ידכ ,ןסרוק

 .טעברא רעד וצ ןטאדידנאק
 -ראפ דגאלסיוא ןופ טריטראפמיא ךיוא טאה "טרא" רעד

 ,ןלאירעטאמ -- ןוויטארעפאאק יד ראפ ןלאירטאמ ענעדייש

 .ב .צ ,דנאל ןיא גערפכאנ ןסיורג א טאהעג ןבאה עכלעוו

 יד .קיטסאלפ ןוא ןבעוועג עשיטעטניס ענעדיישראפ ,יאקס

 ןפיוא ןעגנירדניירא לענש ןפלאהעג ןבאה ןפאטשיור עקיזאד

 .םיחוור ןכיירגרעד ןוא קראמ
 ןשידיי ןופ תוספורטופא רעד רעטנוא ןוויטארעפאאק יד

 םעד וצ טרעהעג ןבאה דנאבראפ ןכעלטפאשלעזעג-רוטלוק

 טוטאטס ןטיול .דגאל ןיא םעטסיס-עוויטארפאאק םעניימעגלא

 טפראדעג וויטארעפאאק ןשידיי א ןופ רעדילגטימ 80% ןבאה

 -ראפ ןכעלטפאשלעזעג-רוטלוק ןשידיי ןופ רעדילגטימ ןייז

 ןראוועג ןזיוועגרעביא זיא טסנידראפ םענייר ןופ 20%  .דנאב

 םורא ןפארטאב טאה סאד .טייקיטעט ןייז ףיוא דנאבראפ םעד

 יד ןופ גלאפרעד רעד .ראי א לז ןאילימ ןבלאהטרעדנא

 םעד טרעכיזראפ סאמ רעסיורג א ןיא טאה ןוויטארעפאאק

 .דנאבראפ ןופ םויק
 -נוא עגעגייא ייווצ ןפאשעג ךיוא טאה דנאבראפ רעד

 .עשראוו ןיא עטייווצ יד ,וואלצארוו ןיא ענייא : ןעגנומענרעט

 טרירעפסארפ טשינ טאה גנומענרעטנוא-יוב רעוואלצארוו יד
 ךעלנע .טרידיווקיל ןרעוו טזומעג יז טאה ראי ראפ א ךאנ ןוא

 -קיטסאלפ ןופ לקירבאפ רעוועשראוו םעד טימ ןעשעג זיא

 ןקעד טזומעג אד טאה דנאבראפ רעד  .ןעגנוטעבראסיוא

 -ראפ ןעגעז ןעגנומענרעטנוא עדייב .טיציפעד ןקידנטיידאב א

 .ןוויטארעפאאק ןיא ןראוועג טלדנאוו

 דנאבראפ רעד עכלעוו ,ןעגנומענרעטנוא-סטעברא יד ןופ

 -החפשמ יד טימ ןעמאזוצ) טבעלעג ןבָאה טריזינאגרַא טָאה

 .תושפנ 5000 רעבירא (רעדילגטימ
 -נירגעג ןענעז עכלעוו ,ןוויטארעפַאַאק יד ןופ לרוג רעד

 וצ ךעלנע ןעוועג זיא רֶאי 1957 םעד ךַאנ ןרַאוועג טעד

 ךַאנ דַאירעפ ןטשרע ןיא ןענאטשטנא ןענעז סַאוו ,ענעי

 1967 ןיא ןשינעעשעג עשיטימעסיטנא יד ךַאנ .המחלמ רעד

 00 ןליופ ןיא טעברא-ספליה עשידיי

 -ראפ םעד טקיטייזאב טָאה סָאוו ץעזעג א ןענופעג ךיז טַאה

 זיא ןגעמראפ עצנאג סאד .ןעגנומענרעטנוא יד ןופ דנאב
 ןופ עקינייא ןיא .טנעה עדמערפ ןיא ןלאפעגניירא רעדיוו

 עשיטימעסיטנא טרַא ןא טאהעג וליפא ןבָאה ןוויטארעפאאק יד
 .ןעגנולדנאה

 ןכעלפאשטריוו ןפיוא סרוק םעיינ ןטימ ,1956 ראי ןיא

 ןענעז סע .קרעווטנאה סאד טבעלעגפיוא רעדיוו טאה ,טיבעג

 ןוא ,ןטאטשראוו עטאווירפ טרעדנוה עכעלטע ןענאטשטנא

 רעד ךרוד ,דנאבראפ רעד ףליה וצ ןעמוקעג זיא ייז ךיוא

 -טנאה .גנוטלאווראפ-טפיוה רעד ייב גנולייטפַא-סטאפאשטריוו

 -ראוו םעד ןטאטשסיוא טפראדעג ןבָאה עכלעוו ,רעקרעוו

 טכיירגעג ןבָאה עכלעוו ,תואוולה ןעמוקאב ןבַאה ,טאטש

 -טנאה ליפ .רעמ וליפא ןלאפ-סמאנסיוא ןיא ,לז 15.000 זיב

 -סיוא ןופ ןענישאמ עקיטיונ יד ןעמוקאב ןבָאה רעקרעוו

 ןוא עיסימַאק-ספליה רעד ןופ גנולטימראפ רעד ךרוד דנאל

 עלענַאיצקארטא טימ ןעוועג זיא עבלעז סָאד ."טרא" םעד

 -מיא יד ןופ ןזיירפ יד שטַאכ ןוא .ןפאטשיור עשידנעלסיוא

 ,עכיוה ןעוועג ןענעז ןלאירעטאמ ןוא ןענישאמ עטריטראפ

 .ץאזפַא ןרעכיז א טאהעג הרוחס יד טַאה

 קעווצ ןקיזַאד םעד ףיוא ןענעז טעברא ראי 10 ראפ

 6 םורא ןופ עמוס א ףיוא תואוולה ןרַאוועג טלייטעגוצ

 .סעטַאלז ןַאילימ
 יד זיא 1967 ןוא 1957 ןשיווצ ןרָאי עקיזַאד יד ןיא

 -ליפ יוזא טקנופ ןעוועג דנאבראפ ןשידיי ןופ טעברא-ספליה

 "ניק רַאּפ ףליה ןופ טיבעג ןפיוא .י 1949 םוצ זיב יוו קיטייז

 לד ןיא גנורענרעד יד טריפעגנייא רעדיוו ןעמ טַאה רעד

 -סגנוריסערעטניאראפ יד טציטשעג טַאה ןעמ ,ןלוש עשידיי

 יד ןבַָאה ןזיירק עקיזַאד יד ןופ ןעמאר יד ןיא .ךעלזיירק

 דגניי יד ,ןקירטש ,ןטפעה ,ןעיינ טימ ןעמונראפ ךיז רעדניק

 -ַאידאר ,יירעסַאלש ,יירעלַאטס טימ ןעמונראפ ךיז ןבאה ךעל

 -סיורא ןגעלפ ןזיירק ערעדנא .דנא .א עיפארגַאטַאפ ,קינכעט

 .ןעגנולעטשרַאפ ןוא ןטרעצנַאק טימ ןטערט

 םעד ףיוא טָאה עיסימָאק-ספליה עשידיי עלארטנעצ יד

 יד ןיא -- ךעלטאנַאמ לז טנזיוט 120 ןבעגעגסיוא קעווצ

 יד .טנזיוט 50 זיולב ץנעטסיזקע ריא ןופ ןרַאי עטצעל

 .רעדניק 400 ןעמונעגמורא ןבָאה ךעלזיירק

 ןא רעייז טלקיווטנא ךיז טַאה ןבולק-טנגוי יד ןיא ךיוא

 .ןזיירקדסגנורסירעטניאראפ ןופ טיבעג ןפיוא טעברא עוויטקא

 -יורג א ןעוועג זיא גנוריסערעטניאראפ יד ןופ רעכעפ רעד

 -יל רעשידיי ףיוא טציטשעג ךיז טַאה םארגַארפ רעד ,רעס

 -ערַאכ ,גנאזעג ,קיזומ ,ןסרוק-ךארפש ,עטכישעג ,רוטארעט

 -יפילאווק ןעמוגראפ ךיז ןבָאה טעברא רעד טימ .עיפארגַא

 .ןרַאטקורטסניא עטריצ

 רעצינגיל :ןסקאוועגסיוא ןענעז ןבולק עקיזַאד יד ןופ

 "נא רעשודַאל רעד ןוא לבמאסנא רעשילאקַאוו-שילאקיזומ

 טשינ טריטרעצנַאק גלַאפרעד סיורג טימ ןבָאה עדייב .לבמאס

 .ךיירקנארפ ןיא ךיוא רַאנ ,ןליופ ןיא רַאנ

 יירד זיב ייווצ ךעלרעי טסַאקעג טַָאה טייקיטעט עקיִזַאד יד

 .לז ןָאילימ
 יד ןרַאוועג טריפעגנייא יינסאפיוא ןענעז .י 1953 ןיא

 ןופ ןבָאה סע .ןטנעדוטס ןוא טנגוי ראפ סעינָאְלֶאק-רעמוז

 -רעי רעד .עכעלטנגוי ןוא רעדניק טנזיוט 4 זיב 3 ןסַאנעג ייז
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 ןָא למ 5 ןפַארטאב טָאה קעווצ םעד ףיוא טעשזדוב רעכעל
 ."טניִָאשזד" רעד טקעדעג 3/5 טַאה םעד ןופ --לז

 טמיטשאב טַָאה עיסימַאק-ספליה עשידיי עלארטנעצ יד
 .ןטנעדוטס עשידיי 300 םורא ראפ סעידנעפיטס

 זיא טנגוי ןוא רעדניק ראפ טעברא עכעלטפאשלעזעג יד
 ןופ עיצאלימיסא רעד ןגעק עבמאד עמאזקריוו א ןעוועג

 .רוד ןגנוי
 ,ףליה עשיניצידעמ יד ןענאמרעד ךַאג ןעמ ףראד ףוס םוצ

 תואפר עקיטסיזמוא ןגרַאזראפ ןיא ןענאטשאב זיא עכלעוו
 ןעמ טגעלפ ,טקיטיונעג ךיז טָאה סע ביוא .עקנארק יד ראפ
 .דגאלסיוא ןופ ןטנעמאקידעמ ןעמוקאב ךיוא

 .י 7
 -וקַאד רעד .ןרַאוועג טרידיווקיל זיא טייקיטעט-ספליה יד

 -רעביא זיא םוירעטסינימ-ןרעניא ןופ סולשאב ןטימ טנעמ

 רימ .1967 טסוגיוא ןיא רעוט עשידיי יד ןרַאוועג ןבעגעג
 -אראב רעלעיצעפס רעד ףיוא טנעקאב םיא טימ ךיז ןבָאה
 "ד ורפָא ףיוא ןענופעג ךיז ןבָאה סע ווו ,טַאפָאס ןיא גנוט
 א ןבעגעג ןבָאה ןענאגרא-טכאמ יד .דנאבראפ ןופ רעוט

 -נע ןא .סעדנעגא עלא ןרידיווקיל וצ ןימרעט ןקידמישדח-3
 -עגרעביא םוירעטסנימ-סגנודליב סָאד טָאה טנעמוקַאד ןכעל
 טָאה טייצ רעבלעז רעד ןיא ."טרא" ןופ גנוריפנָא רעד ןבעג
 -יִמָאק עכעלטפאשטר"וו יד ןרעוו טרידיווקיל טפראדעג ךיוא

 .דנאבראפ ןופ גנוטלאווראפ-טפיוה רעד ייב עיס
 וליפא ןבָאה ןענאגרַא-טכאמ יד .ןעשעג סע זיא יוזא ןוא

 רעטעברא יד גנוקידעשטנא ןלָאצוצסיוא טביולרעד טשינ
 .טעברא רֶאי 10 ראפ עטלעטשעגנַא ןוא

 -ספליה עשידיי זא ,טלאשעגפַא ןבאה ןענאגרַא-טכאמ יד

 8=% יקצַאטפָאלאיב .י

 ןענעז ןוא טעברא רעייז טריפעגסיוא ןבָאה סעיצוטיטסניא
 ,עקיטפרעראבטיוגנ ןאראפ ןענעז סע ביוא .קיטיונ טשיג רעמ

 גנולייטפָא רעד ןופ עציטש עכעלגעמ יד ןעמוקאב ייז ןפראד

 .ןטאר-לאנָאיצאנ עקיטרַא יד ייב ץוש רעלאיצַאס ראפ

 -סיוא טשינ רעבַא טַאה גנוזייוונָא עלעיציפַא עקיזַאד יד

 רעוט-ללכ עשידיי יד ,רימ .קיטקארפ רעד ןיא ןטלאהעג
 -יונ סע רעוו טסווועג ןבָאה רימ ,ןשטנעמ יד טנַָאקעג ןבָאה

 טצעזעגרַאּפ זיא טעברא-ספליה יד ןוא ףליה ןיא ךיז טקיט
 -ראפ א ןעוועג טציא זיא סָאד .םרַאּפ רעיינ א ןיא ןרַאוועג
 ןגעק בושי ןשידיי ןופ גנוקידייטראפ-טסבלעז א ,גנוקידייט

 יד ןעמונעג טנעה ערעייז ןיא ןבָאה ןינע םעד .הריזג רעד

 זיא ,טציא זיב לוו ןוא דנאבראפ םייב סעיסימַאק-ןעיורפ
 -עג טזַאלראפ טשינ רעקנארק רעמאזנייא ןא רעטייוו ךיוא

 עכעלגעמראפ יד ,ןדנָאפ ןפאשעג ןיילא טַאה ןעמ .ןרַאוו

 .קעווצ םעד ףיוא ןדנעפש וצ טַאזעגפַא טשינ ךיז ןבָאה ןדיי

 טריראלקעד ןבָאה סָאוו ,עכלעזא ןעוועג וליפא ןענעז סע

 ןקיזַאד םעד ראפ גנורעייטשאב עכעלטאנָאמ עליבאטס א

 .קעווצ
 ךַאנ ןענעז סָאוו ,ןדיי טנזיוט עכעלטע יד ןשיווצ ,טנייה

 ,ענעי ןופ לֶאצ עסיוועג א ךיז טניפעג ,ןליופ ןיא ןבילבעג

 ךיוא ךיז ןקיטיונ ןוא ףליה רעד ןופ ןסָאנעג ןבָאה סאו

 ןזַָאלראפ וצ ןסָאלשטנא טשינ ךיז ןבָאה ייז .ףליה ןיא טנייה

 הצע ןייק טשינ ךיז ןלעוו ייז זא קידנבָאה ארומ ,ןליופ

 ,טלא ןענעז ייז לייוו ,דנאל ןופ ןצענערג יד רעסיוא ןבעג

 עטנער עקיטשינ יד ייז טלאה ,יוזא טָא .ךאווש ןוא קנארק

 ןוא דמערפ טנייה ךיז טליפ דיי א ווו ,ןליופ וצ ןדנובעגוצ

 ןעמעוו אטשינ טעמכ טנייה ןיוש זיא סע ווו ןוא טגלַאפראפ

 .טרַאוו שידיי א ןגַאז וצ



 יקסבוקרק .ש

 השראו לע ןייוזמה קבאמב םידוהי

 רכינ קלח תיסחי אצמ הבש ,ןילופב הדיחיה ריעה התיה השראו
 ונחנא םיאצומ השראו דבלמ .םייראה םירוזאב אובחמ םידוהיהמ
 ּבוקרקב םג ,םינלופה ןיב םירתתסמה ,םידוהי לש טעומ רפסמ

 רחאל ,תורחאה תוינלופה םירעה לכב רשא דועב ,ןילבולבו

 רתויה לכל ; ללכ םידוהי וראשנ אל ,םיימוקמה תואטיגה לוסיח
 .םידדוב םידוהי ורתתסה

 ,איה השראו לש הזה דחוימה דמעמה לש תירקיעה הביסה
 זכרמ התוויה השראוש ,הדבועה ,ןילופורטמכ הלש יפואה דצב

 תואמ יקוח יתלב ןפואב ועיגה ןאכל .תודגנתהה תעונת לש
 תיסחי רתוי לק היה ןאכ .תינלופה תרתחמה לש םיליעפ םישנא
 םימעפל ,ילאגיל יתלב רדח רוכשל ,תופייוזמ תודועתב דייטצהל

 היה לק ןאכ .יאמצע םויק תרשפאמה ,הדובע אוצמל וליפא
 .םייתרגיש םייח הביבסה יפלכ םייקל רחא םוקמ לכבמ רתוי

 םג אלא השראומ םידוהי קר אל ורתתסה השראוב ,ןכ ומכ

 -ודנַאס ,םודַאר ,ץלֶאיק לשמל ומכ ,הדשדירע הברהמ םיטילפ
 .הקוחרה בובלמ וליפאו ,רימ

 -וקתב ורתתסה םידוהי המכ ,בוריקב וליפא ,עובקל םויכ השק
 םולבלגניר לאונמע .השראו לש םייראה םירוזאב תונוש תופ

 יוכיד רחאל השראוב ורתתסהש ,םידוהיה רפסמ תא ךירעמ
 דעווה לש םינותנ יפל ,: 15,000 תוביבסב ,השראו וטיג דרמ
 5,000-ל בורק ולופיטב 1944 יאמב ואצמנ ידוהיה ימואלה
 .? השראוב ורתתסהש ,םידוהי

 ,ליעל םירכזומה תורוקמה ינשמ םיאבה ,םינותנהש ,המוד
 תויביטקייבוא תויורשפא ויה אל םולבלגנירל .םיזרפומ םניה

 םיררוגתמה ,םידוהיה רפסמ לש תיחטש הכרעה וליפא עוציבל
 םישנאה רפסמ םזגומ הארנ ןכדומכ .יקוח-יתלב ןפואב השראוב

 ,םידוהיה רפסמש ,ךכ לע .ידוהיה ימואלה דעווה לש דעסמ ונהנש

 לש יראה קלחב םייקתהל הכורא הפוקת ךשמב וחילצהש

 ןתינ ,םולבלגניר רסומש הממ תרכינ הדימב עונצ היה ,השראו

 ךותמ המחלמה רחאל ומשרנש םילוצינה רפסמ יפל קיסהל

 -מל ,השראוב תורתתסהה יאנתש ,רוכזל םג שי .9 השראו ידוהי
 םישק םה םג ויה ,הדשה ירעב רשאמ רתוי םיחונ ויהש תור
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 םימשרנה םילוציגה תסטרכ ךמסדלע קיסהל רשפא ולא תונקסמ 3

 תאצמנ וז תסטרכ .ןילופב תוידוהיה תודעווב וודה ע'עהלמ ירחא

 .השראווב ידוהיה ירוטסיהה ןוכמה לש ןויכראב התע

 לש ברה רפסמה ,ללכ ךרדב תנייועה הביבסה .הבורמ הדימב

 תטיחס םשל םירתתסמ םידוהי לע דייצ םיכרוע ויהש ,םינישלמ

 תרתחמהמ קלח לש ינוציקה ידוהי-יטנאה סחיה ,רפוכ"ימד

 םוצע םויא רצי הז לכ --תרתחמה תונותיעמ קלח לשו תינלופה
 םיגיצנה ליבשב םג ומכ הסחמ םישקבמה םידוהיה ליבשב ןה

 תא ןכסל וטילחה רשא ,תינלופה הייסולכואה לש םיטעומה
 םהירבחל הרזע שיגהל ליבשב םהיתוחפשמ ייח תאו םהייח
 .םידוהיה

 רפסמ םלעתה 1940 רבמבונב יאשראוה וטיגה תמקה תעשב
 ויה .יארלטיהה שבוכה לש תוארוההמ םידוהי לש לודג אל
 םירשק םהל ויהש ,ןיטולחל םיללובתמ םידוהי רקיעב הלא
 םג ויה תובורק םיתיעלו תינלופה הייסולכואה םע םינייוצמ

 הריד תריכש םהל ורשפיאש ,םימיאתמ םייפסכ םיעצמא ילעב
 ויה םילולע הבש ,הביבסה םע רשקה תא קתנל ליבשב השדח
 ,םלוא .ידוהיה םאצומ תא םינמרגל תולגל םימדוקה םהינכש

 םירמומה לש וליפאו םיללובתמה םידוהיה לש לודגה בורה

 אל (ידוהי-אצוממ-םירצונ םמצעל אורקל ופידעהש יפכ וא)
 וצלאנו יראה דצב ילאגיל יתלב ןפואב רדתסהל םיאנת ואצמ

 .* ףתושמה םלרוג תא השראו ידוהי ראש םע וטיגב קולחל

 םייח תויחל םיסונא ויהש ךותמ ,וטיגל וכלה רשא ,הלא

 .תרתחמה תדובע ליבשב רתויב בוט רמוח וויה -- םייתרתחמ
 תרתחמה תועונת לכב הז גלפמ םישנא םיאצומ ונא ךכ םושמ
 תועונתה תא איצוהל ,תויאבצה ןהו תויחרזאה ןה ,תוינלופה

 ןמזה תצורמב םיעיגמ םהמ םיבר .תוקהבומה תוימשיטנאה
 .תנייוזמה תינלופה תרתחמב תובושח תודמעל

 בושח דיקפת ואלימ (הנידמה אבצ) הבויַארק היימראה ךותב
 ןיעידומה דרשמ לש ןיעידומה דקפמ :ומכ ,ידוהי אצוממ םיניצק
 ,לאשרדיו גיבדול סדנהמה ונגס ןכו יקצייבוקאמ י'זי הלומעתהו

 תעונת) ןוחטיבה סופרוק לש דקפמה םג היה ידוהי אצוממ
 -ףולא ,(תויטארקומד תוצובקב הרושק התיהש ,תיאבצ תרתחמ
 .(הבַאנרַאט) יקסבוקירטַאפ יי'זדנא הנשמ

 תויאבצ תוינלאמש תועונתב םידוהי ואלימ רתוי בושח דיקפת

 לש תויטילופ תועונתב תורושק ויהש ,תינלופה תרתחמה לש

 השעמל התיהש ,.ר.פ.פ לש ןכו המחלמה ינפלמש .ס.פ.פה
 .תיטסינומוקה תינלופה הגלפמה

 ןוגראה דקפמ ןכמ רחאלו ,רתויב םיבושחה םינגראמה דחא
 בושח דיקפת .אּבֶאר קָאשַאל היה ,יטסילאיצוסה ינלופה םחולה

 ז גסוענא 11ו:51616 : 110078 :האר םישנא םתוא לש םבצמ לע 4
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 הלליא הנושארו שארבו םירחא םידוהי םג ואלימ וז העונתב

 ךכ-רחא רבע ןורחאה הז) טשרַאפ בָאלסי'צֶאימ ןכו בוחַאנָאג

 .(םיטסינומוקה ידי-לע הנגרואש ,תיממעה היידרווגל

 היידרווג) תיממעה היידרווגה לש םינושארה םינגראמה ברקב

 ברָאפנזור יצאנגיא : םיאבה םידוהיה ויה השראו רוזאב (הבודּול

 םינזיטרפה תודיחי לש דקפמ ןכמ רחאל -- ;טּוּבראנ ּבור)

 התייהש -- הקציבס אריפש הקנח ;ינלופה אבצב הנשמ-ףולאו

 םיריעצה םימחולה לש יטסינומוקה ןוגראה לש הגיהנמה

 20/4 .מ.ו.ז -- .ל.ג םימחולה תוצובק לש תישארה תנגראמהו

 תחא איה םג ,(הלּוי'זד) קי'צנַאלי'ז הדנאו ףוסבלו (0.1.. --

 .השראוב תמחול תיטסינומוק תרתחמ לש תוישארה תונגראמה

 לש םתרידחו היסורל הינמרג ןיב המחלמה ץורפ רחאל

 השראול םירזוח ,הניארקּואלו תיברעמה היסּורולאיבל םינמרגה

 השראו תא ובזע רשא ,םייטילופ םיינלאמש םיליעפ רפסמ

 הביבסהו בובל ,קוטסילאיבב רקיעב זא דע והשו 39 רבמטפסב

 .הבורקה

 ןילופ יחטש לע םייטייבוס םינוריווא וחינצה 1941 ףוסמ לחה

 תוליעפ חתפל הרטמב םיטסינומוק םינלופ םיליעפ לש הרוש

 ועיגהש הלא ךותב .השראול ועיגה םבור .ןילופב תירלטיה-יטנא

 תצורמב ואלימ רשא ,םידוהי לש הצובק התיה וז ךרדב השראול

 -לע הנגרואש ,תמחולה תרתחמב רתויב בושח דיקפת ןמזה

 תונמל שי וז הצובקב םיטלובה םישנאה םע .םיטסינומוקה ידי

 -הקצינימאק הירַאמ ,ראיּב הנינַאי ,רדניפ לָאוואפ תא

 הגיוודַאי) קַאלשדלוג הניבאס ,ןמייה בָאלסי'צימ ,'ץיבָאקטּור

 ךותמ ןורחאה קר .(טדימש יי'זדנא) סזומ והילא ,(הקסניוודּול

 תוליעפה ןוגראב בושח דיקפת אלימ ובו וטיגה לא רבע הלא

 לוואפ .ריעה לש יראה דצב ולעפ םירחאה .תיטסישאפ-יטנאה

 ריכזמה 1943 רבמבונ דע 1942 רבמבונמ הפוקתב היה רדניפ

 .תינלופה םילעופה תגלפמ לש יזכרמה דעווה לש ןושארה

 לש רתויב םיבושחה םינגראמה דחא היה אוה הז דיקפתב

 -סיגה ידי-לע ספתנ אוה 1943 רבמבונב .תיממעה היידראווגה

 הרונ ןכמ רחאלו "קאיוואפ" יאשרוה רחוסה-תיבב רצענ ,ופאט

 הרצק תוליעפ רחאל ,ראיּב הנינאי .* 1944 ילויב 26-ב תוומל

 םש םוקמ ,'זדולל ןכמ רחאלו בובלל רובעל התווטצנ ,השראוב

 תוליעפ ןוגראל ,.ר.פ.פ-ךה לש יזכרמה דעווה חכ-תאב התיה

 לטוה השראול הרזחב הארקנש רחאל .אוהה רוזאב תיתרתחמ

 1944 ינויב 17-ב .תומחול םישנ לש תודיחי יתש ןגראל הילע

 האצוה ןכמ רחאל רצק ןמזו ופאטסיגה ידי-לע הספתנ איה

 רשק ומייק ןמייה באלסי'צֶאימו הקצינימאק היראמ .< גרוהל

 .הווקסומ ןיבו .ר.פ.פ-ה לש יזכרמה דעוה ןיב וידר

 דצל וטיגהמ החירב לש העפותל םידע וננה 1942 ביבאמ לחה

 דע םעפל םעפמ םישדוחמ םיצמאמב תכשמנ וז החירבו ,יראה

 ירעמ םידוהי תואמ ,תאז דבלמ .1943 יאמב וטיגה דרמ יוכידל

 םיבנגתמ ,םש תואטיגה לוסיח ןמזב םתחירב רחאל ,הדשה

 ,םש תרתתסמה תידוהיה הייסולכואה תא םירבגתמו השראול

 ידוהי סופיט ללכ ךרדב םיווהמ תואטיגה יטילפ .יראה דצב

 קמחתהלו יראה דצב ןגראתהל הליחתכלמ וחילצהש הלאמ הנוש

 םיקזח םירשק םירושקה ,םישנא רקיעב םה הלא .וטיגל הכילהמ
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 הלא ; תונחמבו תואטיגב ךלוהו לסחתמ היהש ,ידוהיה ןומהל

 םידוהיהמ םינוש ,תימואל תידוהי השוחת ילעב םידוהי םה

 דצב טלקמ םהל ואצמש רחאל ,הלא לש םבור .םיללובתמה

 ירלטיהה שלופה םע קבאמל תורשפא קר אל םישפחמ ,יראה

 תואטיגב וראשנ ןיידעש ,םהיחאל הרזע תשגהל םיאנת םג אלא

 | .תונחמבו

 .םיריעצה םישנאה לש םרפסמ עירכמ תואטיגה יטילפ ברקב

 ,ינוציחה הארמה רקיעב עבוק יראה דצב תונגראתהה תחלצהב

 תוריהמב הדמלנש תילותאק הליפת ,יפוד אלל ינלופ יוגיה

 םיעצמא םג אוה עבוק םרוג תובורק םיתיעל .תירשפאה

 .םייפסכ

 תרתחמה תא ןמזה תצורמב רבגית םיטילפהמ לודג רפסמ

 רחאל רבכ החירבה התשענ םירחא םירקמב ,ךדיאמ .תינלופה

 .תרחא וא וז ,תיתרתחמ תינלופ העונת םע תמדקומ תורשקתה

 תינלופה תרתחמב בושח דיקפת ואלימ וטיגה יטילפ ברקמ םיבר

 .השראו חטשב תיאבצה

 םידוהיה םימחולה הבושח הדמעל ועיגה הבודול הידראווגב

 ןיצק ןכמ רחאל --יקצייביטאמ (יזאטסנא) השנמ :םיאבה

 ; (יממעה אבצה) הבודּול היימרַאה לש תיאשרווה הדקפמה

 -ודול היימראה לש תישארה הדקפמב ךירדמ -- יקסרוואי לאכימ

 ;ינלופה אבצב הנשמ-ףולא ןכמ רחאלו שוקימ יניינעל הב

 ,השראוב םימחול תוצובק לש ןגראמ -- 'ץיבארַאזאנ דראשיר

 לש ישארה דרשמה תלהנמ -- הקסנילוו הגלה ; הלוו רוזאב

 היימראה לש ירטינס-יאופרה תורישה תא .הבודּול היימראה

 םינגראמה םע .םידוהי רקיעבו שארב ורבגית השראוב הבודּל

 ,יקסבונא'זדולמ ,(קירנה) רב :ונמנ הז תוריש לש םיישארה

 -ןטפאלק דרפלא ,(סילוגראמ סקילפ) יקסניפרש באלסינאטס

 .ז יקסבורבמוד

 לש תודיחיל םג ןמזה םע ולבקתנ תואטיגהמ םיטילפ תורשע

 םידיקפת ללכ ךרדב ןאכ ואלימו ,הריבב הבויארק היימראה

 םהמ קלח םיאלממ ןאכ םג ,תאז םע .הרושה ןמ םימחול לש

 הנפומ ,לשמל ,ךכ .רתויב םיבושח םידיקפת ןמזה תצורמב

 םיאתה דחאל ,הבויארק היימראל וסנכיה רחאל ,רגניז לאונמע

 קשנ תלבקל הדיחיל -- ונייהד ,רתויב םישיגרהו םיבושחה

 .5 הילגנאמ ועיגהש ,םיחנצומ דויצו

 ץייקב ,הקנילברטל יאשראוה וטיגהמ לודגה שוריגה רחאל

 םישוע ולחה וטיגה לש םייתרתחמה םינוגריאה רשאכ ,2

 דצב םג תרצונ ,דיב קשנ םע הליעפ תודגנתהל תוינתחדק תונכה

 יאבצה ןוגראה ידקפמ .תידוהי תיאבצ תרתחמ השראו לש יראה

 תוליעפ יראה דצב וחתיפ םחולה ידוהיה ןוגראה לשו ידוהיה

 וריבעהלו קשנ יאשחב שוכרל התיה התרטמש ,תיביסנטניא

 דצב םינושארה םידוהיה םייתרתחמה םיליעפה ןיב .וטיגל

 םעטמ לעפש ,רנליו הירא תא הנושארו שארב תונמל שי יראה

 .(205) םחולה ידוהיה ןוגראה

 וחילצהש ,םימחולהמ קלח םירבוע וטיגה דרמ יוכיד רחאל

 היהש ,ןמרקוצ קחצי .תינאזיטרפ תוליעפל ,השראומ קומחל

 'ץיבלינא יכדרמ לש ומוקמב םחולה ידוהיה ןוגראה דקפמ

 לדירש ךותמ םחול ידוהי דודג רוציל תונויסנ השע ,לפנש

 םע קודה עגמב יראה דצב לעפ םחולה יאבצה ןוגראה .םידוהיה

 .0-3/3405 :םשודדי ןויכראב תודע ,יקסניפרַאס בלסינטס ד

 .0-3/822 :םשו-די ןויכראב תודע ,רגניז לאונמע 8
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 תיאשח הפינע תוליעפ חתיפ רשא ,ימואלה ידוהיה דעווה
 .םירתתסמ םידוהיל הרזע תשגה חטשב

 םייראה םירוזאב ורתתסה םידוהי המכ עובקל השקש םשכ

 עובקל רשפא יא םג ךכ ,ירלטיהה שוביכה תונשב השראו לש

 םייאשח םיינלופ םינוגריאב םירבח ויהש ,םידוהיה רפסמ תא

 םימחול תואמב ןאכ רבודמהש קפס ןיא ,תאז םע .השראוב

 הבויארק היימראה תורושל ולבקתנ םהמ לודג קלח .םידוהי

 תמלעה היה םייחרכהה םיאנתה דחא דימת טעמכ .םינלופ רותב

 םירבח ינפב םג אלא ,הביבסה ינפב קר אל ידוהיה אצומה

 רבח ,ינלופ ,בורדיפ-לע .דוקיפה ינפב וליפאו ,תרתחמב קשנל

 תדובעל לבקתהל ידוהיה ודידיל רזעש ,הבויארק היימראה

 ,וידקפמל אל וליפא ,ולש ןוגריאב דחא ףאל הליג אל ,תרתחמה

 דמעומכ שגוהש ,ותוסח-ןב ידוהיה לש ימואלה ואצומ תא

 .תיתרתחמ תוליעפל
 ינפל רכזוהש הבויארק היימראה לש לייחה סייוג ,לשמל ,ךכ

 דויצ תדיחיב רתויב תנכוסמ הדובעל ,רגניז לאונמע ,ןכ

 ,הבויארק היימראה לש ןיצקה ידי-לע השראו--ןודנול חנצומ

 םידוהיל רזע רשא ,(יי'זדנא) יקסני'צבּול בלסינאטס  ןרסה

 תיתרתחמ הדובעל סייג ומצע ןיצק ותוא .תימצע המזוי ךותמ

 הדליטמ תא ,רֶלַּב (ןאיראמ) ריאמ תא -- םיפסונ םידחא םידוהי

 היה רובעי-לב-יאנת ,תאז םע .ךיירדניו הקניב תא ןכו רלב

 תרתחמב קשנל םהירבחמ ןה ,םתודהי לש תינדפק המלעה

 .? דוקיפה ןמ ןהו

 תוינלופה תועונתב וליפא תואיצמה-בייוחמ היה הז ןורקיע

 רשא ,יקצוסארק םירפא רתיה ןיב בתוכ ךכ לע .תוילאמשה

 .ןַאּב 'זָאימי'זאק םשה תחת השראוב רתתסה

 לתורתתסה לע עדי אוה .סישרק סדנהמ הזיא היה ינכש"

 היימראב לעפ רשא ,יקסר'ַזדנק סדנהמה םע יתוא רשיקו

 ?לתבצוהו םירצק םיסוסיה רחאל יתוא ולביק .. . הבויארק

 הבש הצובקל יתכייתשה ...םחולה יטסילאיצוסה ןוגראל
 .תורחא תוצובק םע ונשגפנ םימעפל .דיחיה ידוהיה יתייה

 תובורק םיתיעל קלח החקל יקצוסארק לש הצובקה)

 רוזאב תבכר-יספ תקתעה ידי-לע תובכרב הלבח תולועפב

 םהיניב םימעפל האור יתייה (.ק.ש .ילש הרעה -- .השראו

 והער תא ךכ לע לאש אל דחא ףא לבא ,תוידוהי םינפ

 ,19 'ןורקיעה היה הז ... תעדל אל היה רתויב בוטה .המואמ

 התנמש ,הדיחי דקפמל ןמזה תצורמב הנמתנ יקצּוסַארק

 העונתל סייגל היה לוכי שדחה ודמעמל תודות .םישנא הרשע

 דחא ףא הז הרקמב םג לבא .ןיבּורבור םדא רתתסמה ודידי תא

 רבחה לש ימואלה ואצומ לע םירבדה דוסב סנכוה אל וירבחמ

 -יצוסה ןוגראב םייק היה הזכ םירבד בצמ .העונתה לש שדחה

 םחולה ,1943 ףוסב ותומל דע ,היה ודקפמש ,םחולה יטסילא

 ,(תורורב יתלב תוביסנב תמ) הּבָאר קָאשֶאל ידוהי אצוממ

 התיה רתוי הברה הרומח .םידוהי םימחול הברה ואצמנ ובשו

 .הבויארק היימראה לש תורחא תודיחיב תימואלה היצריפסנוקה

 -יטנאה הריוואה לשב קר אל תיחרכה התיה וז היצריפסנוק

 םג אלא ,תינלופה השראו לש היסולכואהמ לודג קלח לש תימש

 ברקב תובורק םיתיעל התלגתנש תינוציקה תוימשיטנאה לשב

 -לופה תרתחמה לש תודחא תוצובק ,וזמ הרתי .תרתחמה ישנא
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 ישעמ עוציבמ וליפא ועתרנ אל ,השראו רוזאב ולעפש ,תינ

 .תינלופה תרתחמה ינוגריאב ולגתנש ,םידוהי לש חצר

 ןהו היסולכואה ברקב ןה ,תימשיטנא הריוואב תולקתיה לע

 םינידבו תונורכזב םיארוק וננה ,םמצע םייתרתחמה םינוגראב

 םצמטצנ .םינלופ ןכו םידוהי ,תרתחמ ירבח לש תונובשחו

 .תואמגוד רפסמל

 תודעה-בתכב רפסמ ,ינלופ תרתחמ םחול ,יקצֶא'זוק ןפטס

 םייחה לע) ''ָאשבוזאמ ישנא" תרתוכה תחת רפסב םסרופש ,ולש
 :ןמקלדכ ,(השראו ירברפב ירלטיהה שוביכה תונשב

 תוירורעש ,םינכש לש האניש .םיטקש םינמז הלא ויה אל"

 ומייתסה ,םיפוצו םיצנ ןיב םולכ אל לע תוצרופ ויהש

 בוהאה חסונב ,שוביכה תונוטלש ינפב הנשלהב םימעפל

 .1: "םידוהי םיריתסמ םה ,ינודא" : ףוספסאה לע

 ןטפאלק דרפלא ,הבודול היידראווגה לש ידוהיה םחולה

 : בתוכ ,(יקסבורבמוד ןאי ארקנ אוה תרתחמב)

 ,והשימ אצמנ דימת .בר ןמז רוגל יתלוכי אל םוקמ םושב"

 הרטשמה שיא היה הזש וא .יתוא ריגסהל ןכומ היהש

 דימת .רפוכ-ימד ועבת םלוכ -- ינלופ חרזא וא ,:? הלּוחפה
 ."...1%יתוריח תא תונקל ץלאנ יתייה

 -תהש םידוהיה לכ יפלכ היתותוא תא הנתנ הרגסהה תפיגמ

 תרתחמה ירבח םידוהיה לכ יפלכ טעמכ ,יראה קלחב וררוג

 תרתחמב דוקיפ תודמעב ואצמנש הלא יפלכ וליפא ,תינלופה

 הדבוע תנייצמ הקסבולזוק-הקצילאּב הנלה ,לשמל .תינלופה

 ,תוריעצה תומחולה ןוגרא תדקפמו תנגראממ הטיחס ןויסנ לש
 .+ התודהי לשב הקציבס-אריפש הקנח

 תינלופ תרתחמ ירבח ,םידוהי לש םלרוג לע תוינייפא תודבוע

 -ודנסמ 1943 ראוניב חרבש ,ןּוליִצ לאיחי איבמ ,השראו רוזאב

 ,םינלופה וידידימ דחא לש הרזעל תודות ,ןאכ .השראול רימ

 הקלחמל לבקתהו הבויארק היימראה םע םירשק רושקל חילצה

 םרבחש עדי אל הקלחמב דחא ףאש ,וילאמ ןבומ .רּוא ןגסה לש

 : בתוכ ןוליצ .ידוהי וניה שדחה

 לספסל ירבח ילא אב 1943 לירפא לש םינושארה םימיב"

 עדונש ,רימודנסמ ,יקסנַאמור באלסוגוב םשב ,םידומילה

 גיצה ,השראוב תופייוזמ תודועת יפ-לע ררוגתמ ינאש ול

 הסינו יעורז לע טרס םע יתעפוה הילעש ,ילש הנומת ינפב

 תונויסנ ונשנו ורזח ןכמ רחאל . . .רפוכ-ימד ינממ טוחסל

 תושירדה תא קפסל לגוסמ יתייה אלש ןוויכ ... הטיחסה

 לש תימשרה הדמעהש יתעדיש ןוויכמו םינטחסה לכ לש

 העפותל הדגנתה הבויארק היימראה לש תרתחמה תונותיע

 דקפמל יתינפ ,תינדרטו דואמ החיכש העפות התשעש ,וז

 לתשקיבו ידוהי ינאש וינפב יתידוה .רּוא ןגס ,ונלש הדיחיה

 םתוא רוסמלו םינטחסה תא תולגל ליבשב הרזע ונממ

 שיגהל ברסי אל אוהש ,חוטב יתייה .ונלש ןוגראה טפשמל

 יתעציב ,הנשל בורק ןוגראב יתדבע רבכש ןוויכמ ,הרזע יל
 .אלמ ןומיא ילא היהו הגרדב יתילע ,תובר תוזעונ תולועפ

 אוה הז לכש ,רוא ןגסה רמא ירבד לע הבושתב ,םרב

 (01גת 02101 : 1210216 0/1523 ץ, %/הז528ש8ג 1964 1

 רשא תינלופה הרטשמה לש ץופנה םשה --הלוהכה הרטשמה 2

 .וודה עיהחלמ תעב םיצאנה םע הלועפ הפתיש

 .0-3/12716 :םשו"די ןויכראב תודע ,ןטפלק דרפלא 3
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 יקפבוקרק .ש 5

 יאצומ לע וינפב יתידווהש רחאמו ,ילש תישיא היעב
 .ג5 "קלתסאו הדיחיה תא דיימ בוזעאש שקבמ אוה ידוהיה

 עודיה ,.ק.אה רבח לש ולרוג תא ןוליצ ריכזמ רשקה ותואב

 : (םקוגה) "יווי'צשמ" םשב
 תנשמ תיטייבוס-תינלופה המחלמה יקיתוומ היה אוה' .. .
 המחלמה דע .תונייטצה תותוא המכו המכ ול ויה .0
 םירשע ינפלו ,ידוהי אצוממ היה .תינלופה הרטשמב דבע

 דקפמ תדוקפב ...תילותאקה תדל ותד תא רימה הנש

 יפכש ךכ םושמ קר ,תוומ ןיד-קספ ודגנ אצוה הגולפה

 וקשה לפשה חצרה יעצבמ .ידוהי אצוממ היה עדונש
 בוחורג עבורב םהיניכסב ותוא ורקדו רכישב םרבח תא
 .אקצֶא'זיזדניימ ַאלוו דיל ,םארטה לש תיפוסה הנחתה דיל

 ,16 "1943 עצמאב הז היה
 תוחוכה ירבח ידי-לע ,חצרה רבד ותעשב הכז םיבחרנ םידהל

 לנש לש ,(צ8ת060ש6 511 2.20]ם6) םיימואלה םימחולח
 רבכ ורכזנש ,.ק.אה לש ישארה דוקיפה לש םיהובג םידקפמ

 הדיחיה הביסה .לאשרדיו קיבדולו יקצייבוקאמ יי'זֶאי -- םדוק
 .ליעל םירכזומה םיניצקה ינש לש ידוהיה םאצומ התיה חצרל
 ,הלוגב ןילופ תלשממ לש רבעשל ריצה הליג חצרה תביס תא

 .1ז יקסנוברוק ןפַאטס
 םיפדרנ םהשכ ,ולאה תיסחי םיחונ יתלבה םיאנתה תורמל

 ךא םצעבו -- רקיעב אלא ,תרתחמ ימחול םתויה לשב קר אל

 ירלטיהה שבוכה ידי לע קר אל תאזו ,םתוימואל לשב --קרו

 -- תינלופה היסולכואה לש תונוש תוצובק ידי-לע םג אלא

 תוגוש המיחל תולועפב קלח לוטיל םידוהיה םימחולה וחילצה

 תולועפה וכז רתויב לודגה דהל .תינלופה הריבה רוזאב

 -ראווגה לש תורחבומ הטישפ-תודיחי ידי-לע ושענש ,תויאבצה

 -פתל) "םיחמומ תצובק" ןיעָמל ךכ-רחא וכפהש ,הבודול הייד

 תולועפה םע .הבודול היידראווגה דוקיפ לש (םידחוימ םידיק

 : תונמל שי ולא תוצובק ידיזלע ועצובש דחוימב תובושחה

 הכמ תתחנהב האטבתהש ,1942 רבוטקואל 24-ב הלועפה תא

 "לופורטָמ" םינמרגה ליבשב הדעסמ) ריעה לש תודוקנ שולשב
 הפשב שוביכה ןותיע לש סופדה-תיב ;ישארה תוביתנה תיבב

 יביסולקסקאה ןודעומהו ;""יקסואשרַאו רָירּוק יִבּונ" תינלופה

 לע תוצצפ תפקתה ; ("בולק-הפק" םינמרגה םיניצקה לש

 ראוניל 17-ב 81ותג01501610 1402110816 ינמרג עונלוק

 לכב .1943 יאמל 14-ב "םלופס" קנבה לע היצקאה ;3

 םתווהב הלעמב ןושאר דיקפת םידוהיה ואלימ ולאה תולועפה

 -תיב לע הפקתהב .ולא תולועפב קלח ולטנש ,םימחולה תיצחמ

 1942 רבוטקואל 24-ב "יקסואשראו רָירּוק יבונ"'ה לש סופדה
 ויוניכב עודיה ,ליעל רבכ רכזוהש ,טשרַאפ באלסי'צֶאימ דקיפ

 הנוע ,ופאטסיגה ידי-לע ןמז רחאל ספתנשמ .(שיטפ) "טולמ"

 לכב קלח לטנ (הגיו) יקסנישיו ןאי 5 הריקחה תעשב תושק
 .ןדקפמ םג היה המ ןמז ךשמבו םיחמומה תוצובק לש תולועפה

 ,19 1943 רבמטפסב ברקב לפנ אוה

 1-1 /18-815/685 ,םשו"די ןויכראב תודע ,ןוליצ ליח 5

 .םש 6

 ש/ גתג6סתנט 142607005ק201166], 8718 7

4. 

 -עב רמאמ -- 162ע 160001 1207802: 2.3180 תג 602416 011 8

 .28.10.19617מ ,265 'סמ ,"1צה52 62105" ןותעב

 *כסא6020א0 61166 6021. 1 41," 101661, ם. 424 9

 5161גבת 0:

176 

 ןויצל וכזו דחוימב ונייטצה תודחוימה תוצובקה תולועפב

 תולועפב קלח ולטנש ,תוידוהיה תומחולה םג הטמה דוקיפ לש
 הנלהו (הקציווטיו הדנו) םּואָּבלטייט הטוינ -- תונוש תויברק

 החצרנו ופאטסגה ידי-לע הרסאנ ןהב הנושארה .(הנל) הקסנילוו

 .1943 רבמטפסב
 הבודול היידרווגה דוקיפ טילחה השראו וטיג דרמ ץורפל רשקב

 תואל יתנגפה יפוא תולעב המיחל תולועפ לש הרוש עצבל
 23-ב העצוב תירקיעה הלועפה .םחולה וטיגה םע תוהדזה

 הבודול היידרווגה לש םימחול תוצובק יתש ידי-לע לירפאל
 םהינש -- (יקצרל) רנרל י'זיו טלהנרטש קירנה לש םדוקיפב

 לע .החילצה אל רנרל לש ודוקיפב הלועפה .םידוהי םימחול
 ,הבודול היידרווגה לש ינלופה םחולה רסומ החלצהה-יא תוביס

 : יקצי'צנָאל ןמור
 רמשמ תודמע הכותמ ףיקתהלו תינוכמ סופתל וניווטצנ"

 דקפמה ...תושגנתהה םוקממ הריהמ תוקתניה םשל

 הנדולח בוחרב ורבע םיפסונ םיינש דועו גהנה ,(רנרל)
 לחהו ןוירב הזיא םתארקל ץר עתפל .תינוכמ תאיצמ םשל

 םויאב רפוכ ימד ,ידוהי אצוממ היהש ,דקפמהמ עבות

 דקפמה .ול ומלשי אל םא ,םינמרגה ידיל ותוא רוסמיש
 םיארוק ולחה גורהה ירבח ."רפוכ" ןטחסל ןתנו חדקא ףלש

 ,ינלופה רוזיאל חורבל םוקמב ,ךובנה דקפמה .הרזעל

 לחה יזא .ךופה ןוויכב הגוסנ ותדיחי תרתי .וטיגל טלמנ

 .וכרד תא ומסחש ,םימרדנ'ז ינש וליפהב ,תוריל דקפמה
 -ושהשכ .ןורחאה רודכל דע ןנוגתהו רעשה ךותב סנכנ אוה

 .ל9 "'ןומירב ומצע תא ץצופ ,רעשה תא וצרפ םירט
 ופקוהו ופשחנש ,םירחא םידוהי םימחול םג ,רנרלל המודב

 תישיא תודגנתה וליג ,םיינלופ םירוזאב םיצאנה ידי לע
 .םינמרגה םע דיחי- תמחלמב ולפנו

 -ורכז ךותמ םידמל ונחנא ןאמייה באלסי'ציימ לש ותומ לע

 הנריא -- .ר.פ.פ-ה לש יזכרמה דעווה תרשקמ לש היתונ
 : תבתוכ איה .הקסבוקרפ

 -ארו/זב שגפמ םוקמל עיגה אוה 1943 ראורבפב 9דב ..."

 תונחל סנכנ אוה .םיבלצה תשולש רכיכ תברקב ,אייב

 .הצוחה חורבל זפחנ עגר רובעכ .למשח יכרצל הבורק

 םינמרג רפסמ ומיעו דחא חרזא תוקעצב ףדר וירחא

 ךותל ץופקל חילצה (ןאמייה באלסי'ציימ) קטיימ .םידמב

 ץפק זא וא .תוירי יפוליח וחתפתה .היונפ תפלוח הרכריכ

 .תוירגיסל יתניפ קסויק ירוחאמ הסחמ אצמו הרכריכה ךותמ
 ברקתהל םָענמו םינמרגה םע תוירידףוליחב ךישמה םשמ

 .?1 "תעדל ומצע תא דביא ןורחאה רודכב .וילא

 עוציב תעב ,ופאטסיגה ינכוס ידיד-לע הפקוה תומוד תוביסנב

 ינש םע דחי ,אריפש הקנח ,1943 ץרמב 18-ב תיברק המישמ

 תויריה ףוליח תובקעב .הבודול היידראווגה לש םיפסונ םירבח

 ,תרחמל .ופאטסיגה ידיל הלפנו אריפש הקנח השק העצפנ
 .22 "קאיוואפ" אלכה-תיבב היעצפמ הרטפנ ,ץרמב 19-ב

 לש םייראה תובוחרב ולפנ םינמרג םילייח םע דיחי ברקב
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 השראווב ןיוזמ קפאמב םידוהי 17

 הרקמה .םחולה ידוהיה ןוגראה לש םיבר םירבח םג השראו

 אל קייודמה ךיראתה תא) 1943 ץיקב עריא ןושארה יגארטה
 בוחרב ,אקבורקופ ןאפיטס ,ינלופ לש ותיבב .(עובקל ונחלצה

 ןוגראה ירבח לש השיגפ םייקתהל התיה הכירצ ,80 ןוטגנישאו
 -יטרפ לש תידוהי הגולפל דעונש קשנ קפס םע יאבצה ידוהיה
 םוקמב ועיפוה הדיגב השעמ לשב .בוקשיו תורעיב הלעפש ,םינז
 וחתפתהש תויריה יפוליח תובקעב .ופאטסיג ינכוס שגפמה
 ןאפיטס .טוגנייש היבוט ,םחולה ידוהיה ןוגראה לש םחולה לפנ

 דביא ,םיישיא םיעינמ אלל הרזע םידוהיל שיגהש ,ָאקבורקופ

 .5 בייואה ידיב לופי אלש ידכ ,תעדל ומצע

 לש הצובק 14 הנ'זורב בוחרב תיבב הפקוה 1943 ףוסב
 רמושה" לש םידחא םירבח ואצמנ הבש ,םחולה ןוגראהמ םידוהי

 ,וגנל וררבתנ אל םהיתומשש ,(תחא השיא םכותב) "ריעצה
 םינמרגה םע םרקב .הלגיא טנומגיז -- דנובה יליעפמ דחא ןכו

 םינמרגה םע דדוב ברקב לפנ רתוי רחואמ תצק .?+ םלוכ ולפנ

 ןמלז -- םחולה ידוהיה ןוגראה רבח ,דנובה לש רחא ליעפ

 .55 ךירדירפ
 םירוזאב תובוחרב ברקב ולפנש םידוהיה רפסמש קפס ןיא

 ןיא ,תאז םע .שפנ תורשע המכ לע הלוע השראו לש םיינלופה

 תיברמ לש םהיתומש .םיקייודמה םיטרפה תא עובקל תורשפא
 תויודע םוש ורמתשנ אל םהיתולועפ לעו ,וחכתשנ םימחולה

 .בתכב
 םירוזאב ןייוזמה קבאמב םידוהי לש תינומה תופתתשהל

 ,ינלופה דרמה ץורפ םע םירבדה ועיגה השראו לש םיינלופה
 -לע הנגרואו הנכוהש ,תאזה תוממוקתהה .1944 טסוגואל 1-ב
 םיעברה תיברמ תא התליחתב הפיקה ,הבויארק היימראה ידי
 היימראה לש דוקיפה .רהנה לש תיברעמה הדגבש השראו לש
 -ראו לש יחרזמה רוזיאב תוממוקתה ררועל חילצה אל היבויארק
 לשמל ומכ ,םייברעמ םידחא םיעברב אל ןכו -- הגארפב -- הש
 הלוו ,הטוחוא -- םירחא םייברעמ םיעברב .טנומיראמ ,ָאי'צנקוא
 .םידחא םימי רובעכ רבכ תוממוקתהה האכוד --

 תוממוקתהל בר םוקמ השידקה תינלופה היפארגוירוטסיהה
 -בצהו םייטילופה םיטקפסאל םג ןכו התוצרפתה תוביסל ,תאז

 תוממוקתההש ,העדה תלבוקמ םינוירוטסיהה ברקב .הלש םייא

 תאז תוממוקתה .םיעטומ םייטילופ םילוקיש לש האצות התיה

 ,השראו לש תיחרזאה תינלופה היסולכואה לע בר לבס האיבה

 אל תאז םעו ,םיבר םדא תונברקלו ריעה לש הנברוחל המרג

 םמצעל וביצהש ולאמ ,תיאבצ וא תיטילופ הרטמ םוש הגישה
 תרתחמה לש תיטילופה הגהנההו הבויארק היימראה דוקיפ

 הפוקתה לש םיינלופה םינוירוטסיהה דחא לש ותעדל .תינלופה

 תולועפ תלחתה לע הטלחהה ,יקסבונילאמ-גּובופ ,השידחה
 םישיאה לש תיטילופה קפואה-תורצל תודע איה המיחלה

 ףופכה דוקיפה לש ןכו הלוגב ןילופ תלשממ לש םיישארה
 :יקסבונילאמ-גּובופ בתוכ ךכל רשקב .תינלופה תרתחמב הל

 -נולב הלשממה ברקב ןה ,הערכהה םהידיבש םישנאה תא"
 ,רחא וא הז הרקמ ךירדה ןילופב תרתחמה תרמצב ןהו ןוד
 השראוב תוממוקתהה .היסולכואה ןוצר אל םינפ םושב ךא

 --המוחה ירבע ינשמ :יקצ'זיזדנימ-לטלפ (לגייפ) הקדאלו 3

 .14 'מע ,1962 תואטיגה ימחול תיב ,תירשק לש תונורכז
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 ,יקסניפאווק ,קי'ציאלוקימ וטילחה ךכ לעש םושמ ,הצרפ

 ,יאדוול בורק .יקסבונאי ,יקסני'צלפ ,יקסבורומוק-רוב
 הערכהה התיה וליא ,תצרופ התיה אל תוממוקתההש
 .6 "יקסבוקנסוסו יקצבור לש םהידיב

 קר אל ,קפס אלל ,התיה 1944-ב השראו לש תוממוקתהה

 תדוקנמ םג התיה איה ; םיעטומ םייטילופ םילוקיש לש האצות

 םע .תילאטאפ הרוצב הלהונו ,ןוסא-תרה הלועפ תיאבצ תואר

 לש הייסולכואה ןהו םיממוקתמה ןה ,תוברקה ימיב וליג ,תאז
 .הרובגו תימצע הברקה לש חור ,הלוכ השראו

 -ראוב ורתתסהש ,םידוהי םג םהינומהב ופרטצה תוממוקתהל
 םיינלופה םירשוקה םע םירושק ויה םדוק רבכש ,םהמ קלח .הש

 ויה אל התע דעש ,םירחא .םהיתודיחיל וסייוג םייתרתחמה

 ץורפ םע ישפחה םנוצרמ קבאמל ופרטצה ,תרתחמה םע םירושק

 -וציבה תודיחיל וא תויברקה תודיחיל וא ולבקתנו תוממוקתהה
 המיקה םחולה ידוהיה ןוגראה לש הצובק .רזעה תודיחיל וא םיר

 תידוהי הדיחי .הבודול היימראה תרגסמב תדרפנ תמחול הדיחי

 ,זוכירדהנחממ םיררחושמ םיריסאמ תבכרומ התיה תרחא
 .הקבּושנָאג םשב עדונש ,וטיגה תוברוח חטשבש

 ,ךירעה ,יקסבורומוק-רוב לרנגה ,הבויארק היימראה דקפמ
 .שיא ףלא תוביבסל עיגה קבאמב קלח ולטנש םידוהיה רפסמש

 ןיא ,םינפ-לכ-לע .רתוי בר היה םרפסמש ,ענמנה ןמ אל

 רכינ קלח רישי ןפואב ףתתשה תוממוקתהבש ,ךכ לע ןיררוע
 .השראו לש יראה קלחב הכ דע ורתתסהש ,םידוהיהמ

 לש תוממוקתהב םתופתתשה היואר תדחוימ בל תמושתל

 -ושנאג הנוכמה ,זוכירה הנחמ .הקבּושנָאג לש רבעשל םיריסא

 -דיאמ זוכירה-הנחמ לש ףינס רותב 1943 טסוגואב םקוה ,הקב

 הינשה תיצחמב .םידחא םידוהי יפלא ורבעוה ונממ םגש ,קָאנ
 .םיריסא 4000-ל בורק הז הנחמב ןיידע ואצמנ 1944 ילוי לש

 -וברקתה תובקעב ,הנחמה יוניפב םינמרגה ולחה רשאכ הז היה

 עגרב .השראול ןוויכב םודאה אבצה לש הפקתמה לש הת

 הנחמה לש יוניפה ןיידע עיגה אל השראוב תוממוקתהה ץורפ

 דבלמ ,םיריסא 400-ל בורק ןיידע וראשנ הנחמב .ומויסל הזה

 דבלמ .הגחמל ץוחמ ודבעש ,הדובע תוצובקב תודחא תורשע

 וחרבש םידוהי לשו הנחמהמ םיטילפ לש עודי רפסמ ,תאז

 וטיגה לש תוברוחב ורתתסה -- "קאיוואפ'ב רהוסה-תיבמ

 .?* סורהה
 ץוחמ הדובע תדיחיב הדבעש ,הנושארה םיריסאה תצובק

 ינפל םיריבעמ ויה ונממש ,רבעשל ץאלפגאלשמואב ,הנחמל

 ,הקנילּבָארטב תוומל השראומ םידוהי םיפלא תואמ םייתנש
 ץורפל הנושארה העשב רבכ םיממוקתמ תדיחי ידי-לע הררחוש

 םידחא םידוהי ,הירגנוהמ םידוהי רקיעב הלא ויה .תוממוקתהה

 ,ןייטשדלוג םייח לארשי ,ינלופ ידוהי ןכו תפרצמו היגלבמ

 עודיה ורפסב הקבושנאגב םיריסאה תודלות תא ראית רשא

 ."רקנובב העבשה"
 םיריסאה םיקסעומ ויה תוממוקתהה לש םינושארה םימיב

 .םיממוקתמה ליבשב תודאקירב תיינבב םיררחושמה םידוהיה

 /130ע518וש 0062-1811ם0581 : 1צגןהסוא828 21500118 0]:- 6

 זע02ם8 1201581, +סחו 111, 1.סת6ַסמ 960, 0. 8

 7301גת8 2616ת01(5ת, /46התו ₪1א005%81: 02062 %0ת06(:ג3- 7
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 .5.8.1944 םויב ,םרורחיש ירחא דימ ,"הקבושנג" הנחמ יריסא תצובק
 השראו ידרומל ופרטצה םיררחושמה םיריסאה לכ

 .םינמרגה לש הקזח שא תחת םיעצבמ ויה תאזה הדובעה תא

 היימראה לש תונוש םימחול תודיחי ןיב םבור וקלוח תאז רחאל

 ידוהי היה ,ברקב לפנש ,וז הצובק ךותמ ןושארה .הבויארק

 .55 ןאמלדא דוד -- יתפרצ

 לש דודגה לש תויברקה תוגולפה לע לטוה טסוגואב 5"ב

 עבורהמ םינמרגה ץחלב וגוסנש ,"הרגיו" דודגה לשו "הקשוז"

 םהל עיקבהל ,ריעה לש הז קלחב םישאונ תוברק רחאל ,הלוו

 .השנאג לש הנחמה תא התצח ךרדה .הנשיה ריעל ךרד

 לש ינמרגה רמשמה תא הליחת לסחל היה חרכה ,תאזל יא

 םרורחשל האיבהש ,תושגנתה ידיל עיגה הז ןפואב .הנחמה

 .םישנ 24 םכותב ,הנחמב ואצמנש םידוהי םיריסא 348 לש

 ,םיינווי ,םיירגנוה ,םיינמור ,םיינלופ םיחרזא ויה םיררחושמה ןיב

 לרנגה ,הבויארק היימראה דקפמ בתוכ ךכ לע .םייתפרצו םייגלב

 : יקסבורומוק-רוב

 תא םיינמרגה םירמושה וזכיר תוממוקתהה ץורפ םע"

 ,ץראה לע חטתשהל םהילע וויצ ,דחא ףירצב םיריסאה

 אל ךורד קשנב םהילע םחיגשהבו ,עקרקה לא םהינפשכ

 וריהצה םה .םמוקממ זוזל אל וליפאו םוקל םהל ושרה

 -תמה תוברקתה לש הרקמבש ,םיללמואה םידוהיה ינפב

 לע ונלש הפקתהה .הייחד אלל גרוהל ואצוי םה ,םיממוק

 תודחא םידוהי תואמ לש םהייח תא הליצה זוכירה הנחמ

 םוי ספתנש ,קנט ירוחאמ התוא ונלהינש ךכל תודות קר

 בשח אל הנחמה לש רמשמה .םינמרגה ידימ ןכ ינפל

 ונחלצה ךכו ,ינלופ תווצ אצמנ ברקתמה ינמרגה קנטבש

 עיגמה תא ולביק םירמושהו שבכנ הנחמה .םעיתפהל

 350 ברקב .םיללמואה םיריסאב םתוללעתה רובע םהל

 89 םהמ ,םישנ 24-ו םירבג 326 ויה םיררחושמה םידוהיה

 --419 'מע ,1962 השראו ,רעקנוב א ןיא ןביז :ןייטשדלֶאג םייח 8
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 . .. םיתפרצו םידנלוה ,םינווי ,םינמור 261-ו םינלופ םיחרזא

 .עוצקמ ילעב ויהש םושמ הכ דע גרוהל ואצוה אל םה

 םעו םייגארט וארנ םה םיספב םיעובצ ריינ ידגבב םישובל

 לשב םישלחו דואמ םימונצ ויה םה .םייקסטורג תאז

 הלא .החמשמ ולהצ םיישפח בוש םהש העידיל .הבערהה
 היימראל םתוא ולבקיש וננחתה ךכל חוכ יד םהל היהש

 .הרושה ןמ םילייחכ וליפא וא עוצקמ ילעב רותב הבויארק

 .םיקנטה דחאב עלק לש דיקפת דיימ לטנ דחא ינווי ידוהי

 .595 "תשומחתלו קשנל הכאלמ-יתבב ונקסעה םירחא םיבר

 םיריסאה תבוגת לשו הנחמהמ רורחש לש המוד רואית

 הפקתהה יפתתשממ דחא לש רואיתב םיאצומ וננה םיררחושמה

 שּואָדַאט -- הבויארק היימראה לש הנשמה-ןגס ,הנחמה לע

 : 'ץיבוכוז
 -וקתה תעשב -- 'ץיבוכוז בתוכ -- 1944 טסוגואב 5-ב"

 דודג לש "הדּור" הגולפה תודיחי ושבכ ,השראו תוממ

 ,הרובג-תבר הפקתהב ,הבויארק היימראה לש "הקשוז"

 חטשב אצמנש ,"הקבושנָאג" הנוכמה ןישנועה-הנחמ תא

 .םידוהי 350 וררחשו ,רבעשל וטיגה

 עבצב םיעובצ ץע-יפירצ לש הרושמ בכרומ היה הנחמה"

 -ילדגמ םע ,ההובג ןוטיב תמוחב ףקומ היה אוה .קורי
 הסינכה תא הוויה דבכ לזרב רעש .הירי-תונוכמו הרימש

 לש רמשמה אצמנ ןבל המוח-תיבב .הנחמה חטשל הדיחיה

 .םיניארקואה לשו .ס.ס-ה
 ,המוחב עקב ךרד ,ונידיל לפנש ,"רתנפ" קנט ץרפ רשאכ''

 חטשבש םירקנובה רבעל רידאה וניגמ ירוחאמ ונמדקתהו

 הפשב הרידא החמש תאירק ונינזאל העיגה ,הקבושנאג

 לבא ,םהלש קנט והזש םירובס ויה םינמרגה .תינמרגה
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 חלישו רתויב הבר הבריק םדקתה קנטה .הרהמ דע ובזכאתה

 תוכתינ ולחה רבע לכמ .םוקמב וב סרהנש ,רקנובב זגפ

 םהילעש ,םינומיר םיצצופתמ ולחהו הירי-תונוכמ לש תוירי

 תודמעה תא ונשבכ ךכו ,בטיה תונווכמ תויריב ונובישה
 ,םינמרגה לש תינשקעה תודגנתהה תורמל .תוינמרגה

 םרט דוע .רתנפה לש שאל תודות תעה לכ ונמדקתה

 ןשעה ךותמשכ ,היריה תונוכמ רוטרטו ברקה תלומה הקספ

 -ידגבב תושובל תורזומ תויומד תועיפומ ולחה קבאהו
 רסוחו סוסיה לש רצק עגר רובעכ .םידוהי הלא ויה .םיספ

 -יבמ ולחה תופש לש לילבבו ונרבעל ולפנתה םה הטלחה

 םתוא ונלצהש ורפיס םה ...םתדות-תוריסא תא םיע

 םיעגרב גרוהל םאיצוהל ודמע םינמרגהש םושמ ,תווממ

 ,ורומ יי'זדנא ןרסה ,עצבמה דקפמ ברקתהשכ .םיבורקה

 םהל שי ימ םע עדונ םידוהילו ביבס ףסאתהש ןומהה לא

 םידוהיה .דדיההו החמשה תואירקל ץק היה אל ,ןינע

 םנוצר תא ועיבה לכה .תונוש תולאש ונל וגיצה םיששואמה
 .אונשה בייואה םע תוברקב ,ונתיא דחי ,קלח לוטיל ןכה

 ; יאנוכמ אוהש ,ארק דחאה .ותויעוצקמ תא חביש דחא לכ

 ךותמ ...חבט אוהש ,רחא דוע ;יאלמשח אוהש ,רחאה

 ,םיאנכט-ורטקלא וא םיאנוכמ ויהש ,םיבדנתמה םידוהיה
 בצמב םיקנט השולש ונל ויה) םיקנטל תוריש תתיכ המקוה

 ןוקיתל הכאלמ-יתבל ופרוצ םירחא םידוהי םיאנוכמ .(ןיקת
 בוחרב ,"השודקה הגניק" לש רפסה-תיבב ומייוקש ,קשנ

 םידוהיה תיברמ .לאפר הנשמה-ןגס לש ודוקיפב ,הבופוקוא

 תרבעה ,םימ תלבוה ומכ ,רזע תודובע ועציב םיררחושמה
 איבהל יושעש הנוש טוהיר ןכו ללש-ידמ תרבעה ,םיעוצפ

 םימחול יטרס ולביק םלוכ םה .םימחולל הרישי תלעות

 .הבויארק היימראה לש םילייחה םע תויוכז יווש ויהנו

 תא ועיבהש ,רתוי םיקזחו םיריעצ םימחול הרשעמ הלעמל

 תודיחיל ופרוצ ,תוברקב לעצמא-יתלב קלח תחקל םנוצר

 םלוכ םה .ונתא דחא םכש ומחל דיב קשנ םעו םימחולה

 .5 "תימצע הברקה תונוכנו הדמתה חוכ ,הזועת וליג

 הפקתהה החילצה ול תודות ,קנטה תענתהבש ,ןייצל יואר

 יטילפ ,םידוהי תצובק יעצמא יתלב קלח החקל ,הנחמה לע

 ןושארה םויב הבויארק היימראל ופרוצש ,קאיוואפ רהוסה-תיב

 ריסא ,תוממוקתהב קלח חקלש ימ רסומ ךכ לע .תוממוקתהל

 : טַאטשטּוג לאומש ,"קאיוואפ" רהוסה-תיב

 העשת דוע םע דחי יתרתתסה 'קאיוואפ'המ יתחירב רחאל"
 .ךומסה תורבקה-תיבב םימי .הנומש ךשמב םירחא םידוהי

 םלועה םע רשק ונמייק תורבקה-תיב רמוש תועצמאב

 היה .תוירי תולוק ונעמש 1944 טסוגואל דחאב .ינוציחה

 ונבצייתה .השראוב םינלופה לש תוממוקתהה ץורפ הז

 וז הגולפ .יקצינלופוט ןרס לש הגולפל ישפחה וננוצרמ

 לא ,םלוא .ןושארה ינמרגה קנטה לע טלתשהל החילצה

 .למשחה תכרעמב יוקיל לשב קנטה תא עינתהל היה רשפא

 .םידוהי םיאלמשח העברא םג הגולפה דותב ונייה ,ונלזמל

 ונחלצהו קנטה תא תירשפאה תוריהמב ןקתל ונידיל ורסמ

 התיה קלח לטנ אוה הבש הנושארה הלועפה .ועינתהל

 ןיידע ובש ,השנָאג בוחרב זוכירה הנחמ לע הפקתהה

 ירוטסיהה ןוכמה לש ןויכראב 5678 'סמ תודע ,ץיבוכוז שּוָאדַאט
 .השראווב ידוהיה

 12 השראווב ןיוזמ קבכאמב םידוהי

 -ילעב -- םינורחאה ,םידוהי םיריסא 400 םייחב וראשנ
 .עוצקמה

 המוחה תא עיקבהש רחאל ,הנחמה חטשל ץרפ קנטה

 תחמשל .הלהבב וחרב .ס.סה ישנא .הבופוקוא בוחר דצמ

 םהידיל ורסמ םיממוקתמה .לובג היה אל םיררחושמה

 םיריסאהמ 100-ל בורק .םהיתורושל םתוא ופריצו קשנ

 .יקצינלופוט לש הגולפב ךכ-רחא ומחלנ ולאה םיררחושמה

 בוחר רוזאב םיאבה תוברקב יתפתתשה ימצע ינא

 .*1 ". . . הבופוקוא

 רתוי םעפל םעפמ ורבעוה םיממוקתמה לש המיחלה תצורמב

 הליחתבש ,הישנָאג בוחרב הנחמה לש םיררחושמ םיריסא רתויו

 רתוי רחואמ .תונוש תויברק תודיחיל ,רזעה-תודיחיל ופרוצ

 המחל רשא ,תידוהיה הדגירבה הלא םידוהי ברקמ הנגרוא

 ןמ תאצוי הרובגב ומחל הלא םידוהי .יממעה אבצה תרגסמב

 .הומכ ןיאמ תימצע הברקהבו ללכה

 שָּואָדַאט ,ליעל רכזוה רבכש ,הבויארק היימראה לש ןיצקה

 םיריסאהמ דחא לש תיברק הלועפ לע םיטרפ רסומ ,'ץיבוכוז

 ונחלצה אל ,ירעצל .ורורחש רחאל יעיברה םויב םיררחושמה

 : ךכ וילע בתוכ 'ץיבוכּו'ז .םחול ידוהי ותוא לש ומש תא אדוול

 לעישתה תוביבסב ,הפקתה לש הדבועה תא רכוז יננה"

 -נובופ בוחר דצמ ,םיינמרג םיקנט השולש לש ,טסוגואל

 ללכמ אצוה הבופוקוא בוחרה םע תובלטצהב .הקסבוקס

 טַאיפה לש תעלוק הירי ידיזלע םיקנטה דחא שומיש

 .(םירקנוב ץוציפלו םיקנטב המחולל םיזגפ-הרוי) ונלש

 .ונירודכ תוירימ לפנ ,וכותמ ץפקש ,ינמרגה קנטה תווצ

 הקסבוקסנובופ בוחר הלעמב וגוסנ םירחאה םיקנטה ינש

 ,ןרס-בר ,עטקה דקפמ .הירי-תונוכמ שא תקירי ךות

 ,"53 הדורב" הדיחיה דקפמל ןאכ ןווכתמ םירבדה רסומ)

 הנגה "53 הדורב" תדיחי ; יקסביי'זדנא שּויַאק ןאי ןרסדבר

 תדיחיל ; הקבוקסנובופו הבופוקוא תובוחרה ןיב רוזיאה לע

 -- .ליעל רכזנה ,"הקשוז" דודגה ךייתשה תאזה םימחולה

 ,עוגפה קנטה ךותל סנכיהל לוכי ימ' :קעצ (.ק.ש תרעה

 ךות לא '? םיגוסנה םיקנטב עוגפלו חתותה תא תונפהל

 דחא לותח ומכ ץפק ונליבשב דוע ןכוסמ-יתלבה קנטה

 ונבקע .חירצה ךותב אצמנ אוה דיימו ונלש םידוהיהמ

 -סהל חתותה-הנק ליחתמ טאל טאל דציכ הרוצע המישנב

 םיאצמנ רבכ םיגוסנה םיקנטה .חירצה םע דחי בבות

 ריווא ףדה ונעמש עתפל זא .םירטמ 300--200 -- קוחר

 ונינפל ונטביה .חתותה הנקמ הצרפ שא תבהלו םוצע

 לזרב לש שוג רבכ הווהמ םיגוסנה םיקנטהמ דחא הנהו

 תונרוק םינפ םע ,ונלש ידוהיה .חורבל חילצה רחאה .רעוב

 -ארקל .חצנמ -- קנטהמ אצוי ,האנשמ תוצופק םייתפש םעו

 וייחל יתש לע ותוא קשנמו ,ןרס-ברה ,עטקה דקפמ ץר ות

 יטוטריו" בלצ תא והזח לע ידוהיל ול דימצמ ךכ רחאו

 תא וינפל םיעיבמו ףכ ול םיאחומ וננה .ולש "ירָאטילימ

 .52 ". . ,ונילוחיא

 :'ץיבוכוז בתוכ ורופיס ךשמהב

 -ליח תופידע ידי-לע הגרדהב ונערכוה ןמזה תצורמבי"

 ינפמ ,הנשיה ריעל ונרבע הלוומ .בייואה לש ריוואה

 .244 'מע ,1961 ביבא-לת ,ןייטש .ש .א ךרוע ,"םודאר רוכזי רפס" 1

 .םש ,ץיבוכוז שּואדאט 2



 לש ןורחאה הרובגה-ברק זא להנתה בוקַאינר'צ עבורבש

 -רקב ."לּוסַארַאפ" ול ךומסה דודגה לשו "הקשוז" דידגה

 .55 "םידוהי םג ולפנ ,ונלש םימחולה דצב ,הלא תוב

 םחולה רסומ רחא ידוהי םחול לש םייברקה ויתוריש לע

 :'ץיבָאכַאטס רטויפ הבויארק היימראה לש ינלופה

 -עתב ונלש םיסונמה ךרדה-ירומ ונל ושיגה םוצע תוריש"

 ,םחולה ידוהיה ןוגראה רבח דחוימב ןייטצה םהיניבו ,תול

 ררחוש אוה םגש ,("ירטסיב") יקסנַאנזופ קירנַה יארוט-בר

 היה וטיגה דרמ תעשב .הישנָאג בוחרב זופירה הנחממ
 םידחא םימי .םימחולה םידוהיה ליבשב ןוזמו קשנ ריבעמ

 לש ישארה דוקיפה תא ריבעה "לוסארפ" לש ואוב ינפל

 תודחא תועש רובעכ ,רוב ףולאה םע הבויארק היימראה

 ,י'יקסבונחַאו" הנשמ-ףולא םע "ןופצה דוקיפ" תא ריבעה

 יפרועה רמשמהמ ,"לוסַארַאפ" תדיחי תיראש תא ףוסבלו

 ."...טסוגואב 31-ה רבע ךכ ."ןופצה תדיחי" לש

 ,"ירטסיב" לש ותומ לע 'ץיבכַאטס רפסמ ולש רופיסה ךשמהב

 .+ בּוקַאינרָא'צ לע תוברקב לפנש

 תרבעהב םידוהי תופתתשה לע רפסמ טַאטשטּוג לאומש םג

 דחא עבורמ בויבה-תולעת לש השקה ךרדב םיממוקתמ תודיחי

 :והנשמל ריעה לש
 בתוכ -- הל'זוק בוחרב וגיתודמע תא בוזעל ונצלאנשכ"

 יתלביק ןאכ .יקסנישַארק רכיכ ןוויכב ּונוגוסנ -- טַאטשטוג

 ךרד שיא 800 לש הנושארה הדיחיה תא ריבעהל הדוקפ

 אל תאזה הדעצה תא .ןואילופנ רכיכ לא בויבה תולעת

 ןהבש ,תולעתה ךותב ונדעצ תועש 5 ךשמב .םלועל חכשא

 תודמע ונספת ןכמ רחאל .םיינתמל דע תולעתה יחס עיגה

 שיא 2007ל בורקו זגפוה תיבה .8 הנלֶא'ז בוחרב תיבב

 םיחרובה תרשע תצובק ךותמ .סנב יתלצינ בוש .ופסנ

 ונעגה ףוסבל .4 קר ונראשנ רבכ "קאיוואפ"ה ןמ ונלש

 .5 "םישק תוברק ולהנתה םש .הקסבוקַאינרַא'צ בוחרל

 ןרס סדנהמה לפיט הישנָאג בוחרמ םיריסאה הנחמ יררחושמב
 ."הרגיו" דודגה לש הקפסאה ןיצק -- יקסניוויצ סקילפ

 קלחלו ןוזמ םיררחושמל יקסניוויצ קליח דודגה ינסחמ ךותמ

 -די ידי-לע המחלמה רחאל ןייוצש ,הז שיא .םידגב םג םהמ

 ריתסה ,םלועה תומוא ידיסחמ דחא לש דובכה תואב "םשו

 םוש לש הרזע לכ אללו ,תימצע המזוי ךותמ ,דרמה ץורפ רחאל

 ןיצק רותב רשאכ ,תוממוקתהה ץורפ םע .םידוהי 26 ,ןוגרא

 יקסניוויצ סייג ,ולש דודגה לא ארקנ הבויארק היימראה לש

 טרפ ,ריתסהש םידוהיה לכ תא םיממוקתמה לש םידודגה לא

 הנחמה רורחיש רחאל ,ותמזוי יפל .רתוי םישישק םידחאל

 -ניוויצש םידוהיה ךותמו םייובשהמ קלח ךותמ המקוה ,הישנָאגב

 דודגל הפרוצ רשא ,תידוהי םימחול תקלחמ ,ריתסה יקס

 (באלסינַאטס) לאומש הנומ תידוהיה הקלחמה דקפמכ .''הרגיו"
 יליבכמ" טרופסה ןודעומ לש רבעשל ףרגאתמ  ,ןייווסגינָאק

 רתתסהש ,המחלמה ינפלש ןילופ אבצ לש רבעשל למס-ברו

 ריסאה לשו וז הקלחמ לש לייח לש תודע יפל .יקסניוויצ לצא

 הקלחמל לכה ךסב ופרוצ ,'ץיבונַאמרַה ונרַא ,הישנָאג לש רבעשל

 .םש

 .%/סן8%סואצ 7260140 1115401ץע02תצ" תז. 3-4/1963, כ. .9

 .םש ,"םודאר רוכזי רפס"

 ₪ ₪ ₪ 8 .123/צ11-3 :הדובעה ןויכראב תודע ,'ץיבונמרה ונרָא

 14 יקסבוקרק .ש

 םימחולה רפסמ .%9 זוכירה-הנחמ לש םיריסא 50--40 תידוהיה
 יקסניוויצ .תודיבאה תובקעב תוברקה תצורמב תחפ הדיחיה לש

 ןורחאה בצמה יאדווב והז -- הקלחמבש םידוהי 18 לע רבדמ
 .** םיממוקתמה תעינכ ינפל ,הקלחמה לש

 הקלחמה ילייח לש םידחא תומש קר עובקל םויכ ןתינ

 דקפמה דבלמ ,הלא ויה ."הרגיו" דודגה ךותבש תידוהיה
 ,יטידרַא ימָאס ,הימחנ ףסוי : םינווי םידוהי ,ןייווסגינאק לאומש

 רטויפ .5 ךורב םשב ידוהי ,הטונרַאפ בקעי ,ךאלמ בקעי

 םשב תידוהיה הדיחיב ידוהי םחול תאז דבלמ ריכזמ 'ץיבכַאטס

 אוה .ירגנוהה אבצה לש ןוירשה ליחב רבעשל ןיצק ,לבָאּפ

 לועפית לע הנוממ היהש העש ,בוקַאינרָא'צב תוברקב לפנ

 ,ןייטשלקניפ בקעי תא םג ריכזמ יקסניוויצ .5* "טאיפ" לש

 -ניבור הלּושרּוא ,הקסבָאלֶאזדומ הירַאמ תורשקמה תא ,קביר

 תידוהיה הקלחמה ,ןייווסגינָאק הניגר תוחאה תא ןכו ןייטש

 ריעב שודקה ןנחוי םש לע הייסנכה תברקב הדמעה לע הנגה

 המחל ןכמ רחאל .תודבכ תודיבא ךכ ךותב הלבסו הנשיה

 .בוקַאינרַא'צב םיממוקתמה תעינכל דע וז הדיחי

 ,תוממוקתהב קלח החקלש ,תפסונ תידוהי םימחול תדיחי

 דקפמ .םחולה ידוהיה ןוגראה ירבחמ הבכרוהש ,התיכ התיה

 .ןמרקוצ קחצי -- םחולה ידוהיה ןוגראה דקפמ היה הדיחיה

 לש תישילשה הגולפה לש הינשה הקלחמל הכייתשה וז התיכ
 דצמ ,רשגה בוחרב תודמעה לע הנגהו הבודול היימראה

 .הלסיווה

 ןוגראה לש םימחולה ברקמ השראוב ורתתסהש הלא לכ אל

 לדוהיה ןוגראה דקפמ םע רשק אוצמל וחילצה םחולה ידוהיה

 לש תוינכותה לע .תידוהיה הדיחיה תורושב םוחללו םחולה
 םוש השראוב תידוהיה תרתחמה דוקיפ לביק אל תוממוקתהה

 אל הבודול היימראה לש יאשראוה דיקפה םג .תמדקומ העידי

 תלחתה לע הבויָארק היימראה לש הטלחהה רבדב ןכדועמ היה

 ןוגראה דקפמ לדתשה תוממוקתהה ץורפ עגרב .תוממוקתהה

 הבויארק היימראה דקפמ םע רשקתהל ,ןמרקוצ ,םחולה ידוהיה

 לקתנ אוה ,םלוא .הבויארק היימראה דצב תידוהי הדיחי םיקהלו

 לש זופח סויגב לחוה רשאכ ,םידחא םימי רחא קר .בוריסב

 הלע ,השראוב הבודול היימראה ימחול לש תוטעומה תודיחיה

 לביקש ,הבודּול היימרַאה דוקיפ םע רשק םיקהל ןמרקוצ ידיב

 תרגסמב תידוהי םימחול תדיחי תמקה רבדב העצהה תא ןוצרב

 .הבודול היימראה

 היסולכואל האירק איצוה םחולה ידוהיה ןוגראה דוקיפ

 תוממוקתהב תיברימ תופתתשהל הל ארקו השראו לש תידוהיה

 ,תידוהיה התיכה דבלמ ,הבודול היימראה תורושב .תינלופה

 תא קוידב עובקל השק ,תאז םע .םיפסונ םידוהי םג ומחל

 לש םיישארה םינגראמה םע ונמנ םהמ קלח .םימחולה רפסמ

 ןאכ יוארה ןמ .תוממוקתהה ימיב הבודול היימראה תודיחי

 דוקיפה רבח ,יקצייביטאמ ןרסה תא הנושארו שארב תונמל

 1944 טסוגואל 26-ב לפנ רשא ,הבודול היימראה לש יאשראוה

 -בר תגרדל הלעוה ותומ רחאל) הנשיה ריעב תוברקה תעב

 ארקנש המל הכייתשהש ,הקסבולזוק הנלה תא ןכו ,(ןרס

 ירוטסיהה ןוכמה לש ןויכראב 6297 'סמ תודע ,יקסניוויצ סקילפ 3ז

 .השראווב ידוהיה

 .3/2692"0 :םשו-די ןויכראב תודע ,הימחנ ףסוי 8
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 דוקיפה תא השעמל התוויהש ,"תיזכרמה תיתגלפמה הישילשה"

 .תוממוקתהב קלח ולטנש ,הבודול היימראה תודיחי לש ינידמה

 ומחל תוממוקתהב קלח וחקלש םידוהיה תיברמ ,תאז םע

 -וקיפ םידיקפתב וליפא םהמ קלח ,הבויִארק היימראה תורושב

 הישנָאג הנחמ לש רבעשל םיריסאה תא איצוהל ,םלוא .םייד

 ועיפוה םירחאה לכ טעמכ ,תידוהיה הקלחמה לש םילייחה תאו

 ילואו -- וליפא תאזו ,םתודהי תא הדיפקב םריתסהב ,םינלופכ

 תוברקב ולפנש הלא .םינלופה קשנל םהירבח ינפל -- רקיעב

 רותב ,םרתתסה תעב ואשנ םתוא ,םילואשה םהיתומשב ורבקנ

 תיתימאה ותוהז תא תולגל גאד אל דחא ףא .םילותק םינלופ

 המלעה .ברקה הדשב ותומ רחאל וליפא ,םחולה ידוהיה לש

 םג ,םלוכל תסחייתמ ימואלה אצומה לש וז תטלחומ טעמכ

 המכ איבא ,היעבה תרהבה םשל .םיטושפ םילייחל םגו םיניצקל

 .תואמגוד

 ,הז דודג) שיא 500 תוביבסב הנמש ,"טָאוודוא" דודגה דקפמ

 דודג םשב םג עודי היה ,"ַאיקסבוניוח יסַאל" תדיחיל ךייתשהש

 עיפוהש ,ןמטּוג לאומש םשב ידוהי ןיצק היה ,(.ק.ש --- '''זוגָא/זג'"

 לש םילייחה 500 ךותמ דחא ףא .יקסבָאלדוג 'זוגַא'זג םשב

 םדקפמש עדי אל ,םידוהיה םימחולה ףא הז ךותב ,ולש דודגה

 .39 ידוהי אוה

 אוה .הגולפ לע דקיפ רשא ,ןאמרולפ קודצ יבגל רבדה אוה

 הגולפה ישנאו ,יקסבוינַאק שּואידַאט לואשה םשה תחת עיפוה

 .' ימואלה ואצומ אוה המ ועדי אל ,םידוהיה הימחול תוברל ,ולש

 תדיחיב םחלש ,סקּופ בָאלסי'צֶאימ ,תוממוקתהה לש רחא םחול

 -- םידוהי ינש וז הדיחיב ותריש ימשר ןפואבש ,רסמ ,"לוקוס"

 םיניצק ינש דבלמ ,םיפסונ םידוהי המכ .ןגס דחאו ןרס דחא

 זעה אל םגו עדי אל תאז --"לוקוס'" תדיחיב ויה ,הלא

 .דחא ףא תעדל

 ,לשמל ,ךכ .הרושה ישנאל םג העגנ ידוהיה אצומה תמלעה

 ןועמש .י* יקסבונילַאמ קירנה םשב -- גרּברּבליז יכדרמ עדונ

 בָאלסי'צָאימ רותב תוממוקתהה לש ןושארה םויב לפנ הָפּוי

 'זובילו'זב "רוטקיו" הדיחיב ,לפנ סוכרמ רדנסכלא ,קָאלשֶאמ

 ,תוברקה תעשב עצפנ רשא ,'ץיבולפוק ףסוי .י5 יקסבוקרמ םשב

 ,רפיצ קָאלוא ,ריעצה ידוהיה .++ אקבילש ףזגי םשב שמתשה

 .* ךּוצַאיפ ןַאי רותב "יגָארָאש ָארַאש" רעונה תגולפב םחל

 רתוי תוקוחר םיתעלו ,םמצעל םידוהי וליג ,םימעפל קר

 דחא הרקמ לע .ימולה םאצומ תא ,םינלופה קשנל-םהיחאל

 העבשה" ורפסב רשא ,ןייטשדלוג םייח םחולה רפסמ הזכ

 האצמנ ובש ,השקה בצמה תא רתיה ןיב ראתמ "רקנובב

 תודמע לע םינמרגה לש תופקתהה תחא תעשב ולש הגולפה

 בצמהש ,הדוה ,ןגס תגרדב ןיצק ,הדיחיה דקפמ .םיממוקתמה

 ואצמנש םידוהיה םימחולה .ענכיהל שיו הווקת רסח אוה

 ,תאזל יא .חוטב תוומ השוריפ העינכ םליבשבש ,ועדי ותדיחיב

 דחא ץרפתה ,בצמה רשפ לע דומעל קיפסה והשימש ינפל דוע

 ןוויכב "הרה" האירקב ,וזַאלָא'ז בָאלסינַאטס ,םיממוקתמה

 -וטואה וחודקאמ תפטוש שא םהילע וריטמהב ,םינמרגה תדמע

 .16.12.19497מ "סטרעווראפ" ןותיע 0

 .15.4.19697מ "בירעמ" ןותעב רמאמ ,י'היה ידוהי -- בוטה ינלופה" 1

 .3 'מע ,4/245 'סמ ,1968 לירפא ,השראו ,"ןטפירש עשידיי' 2

 .0-3/3156 :םשו"די ןויכראב תודע ,לטיר טנומגיז 3

 .0-3/1590 :םשו"די ןויכראב תודע ,'ץיבולפוק הטיא 4
 .0-3/1617 :םשודדי ןויכראב תודע ,הקסבָאלַארג הנילא 5

 100 השראווב ןיוזמ קבאמב םידוהי

 ויהש ,הגולפה לש םיפסונ םימחול השיש וכלה וירחא .יטמ

 םירחא םילייח םג וצרפתה םהיתובקעב .םידוהי רותב םיעודי
 דקפמ .םיגוסנ ולחה םיעתפומה םינמרגה .הפקתהל הדיחיה לש

 ךרד הגיסנ תדוקפ ןתנו רצונש בצמה תא לצינ הגולפה

 .הדיחיה תא תופיקמה םינמרגה תורושב הרצונש הצריפה

 םכותב ,םיממוקתמ 3 וגרהנ תוינמרגה תודמעה לע הפקתהב
 בוחרה לא ,הנשיה ריעה ןוויכב וגוסנ םיממוקתמה .םידוהי 2

 -אטסל הדומה ח''וד ארקוה ,םילייחה לכ תוחכונב ,ןאכ .הגּולד

 .הגולפה תא ליצהש ,ולש הרובגה יוליג לע וזָאלֶא'ז בָאלסינ

 ראש לש םנוהמתל ,ּוזַאלַא'ז הדוותה הז יגיגח דמעמ רחאל

 המ ןמז רחאלו השראו וטיגמ חרבש ,ידוהי אוהש ,םידוהיה
 .הינלופ הרפמל תודות ,הבויארק היימראל ינלופ רותב ףרטצה

 אל יתימאה ומש תא) וזַאלָא'ז בָאלסינַאטס ,ךכ רחא רצק ןמז

 . ברקב לפנ (אדוול ונחלצה

 וריתסה אל ימשה םהינפ-הארמ לשבש ,םידוהי םתוא וליפא
 הידגארטה תא תולגל אל ,לצב ראשיהל ולדתשה ,םתודהי תא

 םייסופיט םירקממ דחא לע .םתביבס ינפל םהלש תישיאה

 ,יקצינטרַאּב דלוטיו ,הבויארק היימרַאב לייח ,ינלופ רפסמ םיבר
 : בתוכ יקצינטראב ."הקשו'ז דודג לש םילייח תונורכז" ורפסב

 לא ,רובידב טעממ אוה ,אבצב םעפ ףא תריש אל הבוק"'
 וישכע ןתונ ינא -- רזומ .וילע עדוי ינא דואמ טעמ תאזל

 ,ומש המ וליפא עדוי ינניא -- ךכ לע ןובשחו ןיד ימצעל
 לע יתלאש אל !ותחפשממ והשימ םלועב ול שי םאה
 .ונתיא דחי ומחלש ,וירבחמ םירחא םידוהי אל ,ותוא אל ךכ

 לע תאזכ הלאש תולעהל יתלוכי אלש טעמכ וישכע דע
 יתטלחה .ללכ תאז וריכזה אל םעפ ףא םמצע םה .יתפש לד
 שקבא ,הבוק תא ךכ לע לאשא ,חוכ תפלחהל אצנש עגרבש

 ."היצריפסנוקב ךרוצ לכ דוע ןיא .ומש תא יל רמאיש ותוא

 ךשמהב .ותטלחה תא םישגהל רבכ קיפסה אל יקצינטרב ,לבא

 : בתוכ אוה ורופיס
 ונא .7 הצנַא'זנושק בוחרב תיב ןוויכב ונתוא םיחלוש"
 .הבוק לפונ ןאכ .תוקומעה רשקה-תולעתב תודמע םיספות

 .** "ומשל ותוא לואשל יתקפסה אל וליפא

 ,תוממוקתהה ץורפ רחאל ,ידוהיה אצומה תמלעהל הביסה

 -יטנאה התיה ,קשנל םירבח ינפב וליפא ,הביבסהמ תוגייתסההו

 לודג קלח ברקב ןה תשרשומ התייהש ,בטיה תשגרומה תוימש
 אבצ לש םילייחה ברקב ןהו השראו לש תינלופה היסולכואהמ

 םידמל ונא תאזכ תוימשיטנא לש תועפות לע .םיממוקתמה

 .םיינלופ ןהו םיידוהי ןה ,םינוש תורוקממ
 ראתמ ,ליעל רכזומה תוממוקתהה שיא ,סקּופ בָאלסי'צֶאימ

 םידוהיה יפלכ תינלופה היסולכואה סחי תא תאזכ הרוצב

 -וקתהה ץורפ עגרב ,םיאובחמה ךותמ םיאצויה וא םילגתמה

 : תוממ
 םוש םהיפלכ וליג אל ,עבצאב םהילע וארה םישנא"

 ועיבה םהינפ .םהיפלכ םישידא ירמגל ויה ,רעצב תופתתשה

 ומשו ,דמעמ קיזחהל וחילצה ללכב םהש לע ,ההימת

 ועיבטהש ,האנשה לערב שיגרהל היה ןתינ .קוחצל םתוא

 היסולכואה לש הזה ילילשה סחיה לשב .םינמרגה םהב

 .121--124 'מע ,"רעקנוב א ןיא ןביז" ,ןייטשדלוג םייח 6

 ט/וזס]6 28ז(תוסא|ן: התוגס(תואַ| 2011602 לגבסתםונ 20408, 7
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 .35 "דואמ םיבר םידוהי תוממוקתהה ץורפ דע ותמ ,תינלופה

 הנָאריא תוממוקתהה תמחול תרסומ תומוד תועפות לע

 : רָאקנַאלַאפ

 אלא ,םינמרגל ךייש היה אל 'זובילוזזש תורמל ..."

 ,בטיה חיגשהל אבהל םג היה ךירצ ,םינלופה םיממוקתמל

 לש הבוגתהש םושמ ,ידוהיה אצומה תא תולגל אלש

 םידוהיה ליבשב תויהל התיה הלולע תינלופה היסולכואה

 .99 'תילאטאפ םירתתסמה

 ךותב םידוהי הריתסה ,הקצַאיבוקּורק הנלָה ,הליצאה הינלופה

 -והיה ואצי תוממוקתהה ץורפ עגרב .הקסבוטוקומ בוחרב התיב

 לע .הפלח הנכסהש החנה ךותמ ,םאובחמ ךותמ םירתתסמה םיד

 : הקצַאיבוקורק תרסומ הביבסה תבוגת

 ,ופש :רמאו ירבעל קרי אוה .תיבה רמוש ביגה ןושאר"

 הלצא הריתסמ וז הנהו ,תדבוכמ המלע תאש יתבשח

 םיממוקתמ תצובק וזיא העלקנ ונלש רוזיאל '. . .םידוהי

 .יננה הנמאג יתלב הינלופ וזיא םהל עדונ דיימ .הלוומ

 ודדש .ותוא םיזזוב ולחהו ונתיב ךותל וצרפ םהמ םיינש

 ןכו םינבלה לכ תא וחקל ,תוממוקתהה ןמזל ןכוהש ,ןוזמ

 םייא דוע םהמ דחא ,תאז דבלמ .לכואה רדח לש דויצ

 ?לתרתסהש לע ,ילומגכ יל םלשי אוה ךישחיש עגרבש ,ילע

 ."םידוהי

 -ךלה לע העפשה ילב הראשנ אל היסולכואה לש תוימשיטנאה

 רדח ידוהי-יטנאה חורה-ךלה .םימחולה תודיחי ברקב תוחורה

 םיתיעלו ,לאמשה לש העפשהל תונותנ ויהש תודיחיל וליפא

 .תויניצר תוירקתל םרוג היה תובורק

 ורתתסהש ,םחולה ידוהיה ןוגראהמ םידוהי םימחול השולש

 באלסינורּב סדנהמהו לגיפש ךורב ,ךלימרַטּוּפ בקעי -- השראוב

 רשקתהל תוממוקתהה ץורפ רחאל ולכי אלש ךותמ -- זאפוט

 היימראה לש דוקיפה לא ונפ ,םחולה ידוהיה ןוגראב םהירבח םע

 הדקפמש ,הגולפ לא ונפוה םה .םהילא םפרצל השקבב הבויארק

 לש וירבד יפל .ליעל רכזומה ,ןאמרּולפ קודצ הרקמב היה

 ,הנאותב םידוהיה לש םפוריצל ותגולפ ילייח ודגנתה ,ןאמרולפ

 ילב ןילופ תא ררחשל רשפא -- ללכבשו ,םירתוימ םה םידוהיש

 ידוהיה ןוגראה ירבח תשולש ולבקתנ הז הרקמב .םידוהי תרזע

 ,הגולפה דקפמ לש םיקזחה ויצמאמל תודוה קר הגולפל םחולה

 .*: ידוהי ומצע אוהש ,וילייח ועדי אל וילעש

 ,"םמוקתמ לש ונמוי"-ב בתוכ ,רתויב ךבוסמ ,רחא הרקמ לע

 בָאלצֶאו ןרסה ,המחלמה רחאל םסרופו תוממוקתהה ןמזב להונש

 היימראה לש ינשה דודגה דקפמ ,(יקסבובי'זג ךַאל) יקסרּוגאז

 למסל רשקב העריא תירקתה ."2 ירבורח" הדגואב הבויארק

 הרגיא לש ותופרטצה תוביסנ לע ."הרגיא" היה ויוניכש ,ידוהי

 : ונמוי תישארב יקסרּוגַאז בתוכ תוממוקתהל

 -האצוהמ שמא ולצינש ,םידחא םיריעצ םירבג ברקמ"

 ובצייתה ,(11816 '13ת₪0₪6) קושה רכיכב הייריב גרוהל

 .םתוא הליצהש ,הדיחיל םלבקל ושקיבו רקובה םיינש

 אוה לבא ,תיאטיסרבינוא הלכשה יאדוול בורק ול שי דחאה

 יוניכה תא ומצעל לטונו למס רותב ומצע תא גיצמ

 .0-16/450 :םשו"די ןויכראב תודע ,סקופ בלסי'צֶאימ 8

 .0-3/1285 :םשו"די ןויכראב תודע ,רקנלַאפ הנריא 9

 ןויכראב תודע ,הקצַאיבוקּורק-הקסבוינָא'זוק הנלה 0

8( 

 .ליעל ,41 הרעה האר 1

 :םשו-די

 18 יקסבוקרק .ש

 -קנובה לע ,הבר הנבהב ,הפמה לע עיבצמ אוה ."הרגיא"

 םיחרזא ונב ןתואש ,יריה-תודוקנו םישדחה םיינמרגה םיר

 -דַאַּב בוחרמ חוכב ופסאנש רחאל ,םימי השולש ךשמב

 רפסמ לע םייניינע םיטרפ רסומו טַאטשנַאיירַאמו הקסרַאנ

 תא הנומ אוה ןכו קשנב םדויצ לע ,םמוקימו םינמרגה
 .5? "םהל דע היה אוהש ,םהלש עשפה ישעמ

 : ךכ ונמויב יקסרּוגאז ןרס םשור םידחא םימי רחאל

 תא לבקמ ,י'הציוואקסילב" רעוצה לומתא לפנש רחאל"

 שכר אוה םיימוי ךות ."הרגיא" למסה ותתיכ לע דוקיפה

 .יקשנל וירבח ברקב תוכמסה תאו ןומיאה תא ומצעל

 םשור יקסרּוגאז .תירקתה תשחרתמ רצק ןמז רובעכ ,םלוא
 : ונמויב

 למסה .המיענ אל דואמ היעב בוש יל התפיצ רקובה"

 הצר אל אוה .תורישהמ ותוא ררחשל יתוא שקיב הרגיא

 .רבודמה המב יל עדונ ישוק אלל .. .םיקומינ םוש רוסמל

 וליפא אלא ,ךכ לע יתעדי אלש קר אל .ידוהי אוה "הרגיא"

 םג ומכ ,ותוגהנתהב ,והארמב .יתעד לע תאז יתילעה אל

 .ימש אצומל םהשלכ םינמיסב ןיחבהל היה השק ויוגיהב

 ןפוא הזיאב עודי אל .לאש אל דחא ףא החפשמ םש לע

 .ותדיחיל רצק ןמז ינפל ופרוצש םיריעצ "ודוס" תא וליג
 ... תוינפ אלל ,תורישי ותוא ולאש םה

 םירוחבה .טקש לש עגר ףא הרגיאל היה אל הז עגרמ"

 .םידוהי לע רתויב תוינצקוע תוחידב ותוחכונב ורפיס

 תונווכמ תוחיש ולהינ ,ותוחכונל ללכב בל ומש אל וליאכ

 לותח ומכ ומיע וקחיש םהו ,לבס "הרגיא" .ויפלכ בטיה

 ונגריאו ומזיש ,םירוחבה םה ימ ,ררבמ יגנה .רבכע םע

 .יתכשלל םהל ארוק ינאו ,הזה םימחרה-רסח קחשמה תא

 בוהאל אל וא בוהאל םיאשר םהש ,םהל רמוא יננה

 םושבו ןפוא םושב ,םלוא -- יטרפה םניינע הז -- םידוהי

 וא תוימשיטנא לש םייוליג ילש דודגב לובסא אל הרוצ

 תורושב םימחולש ,םידוהי לע םהל רפסמ יננה .תונעזג לש

 דועש אלא ,תוממוקתהה לש ןושארה עגרהמ קר אל ונלש

 ףתושמה קבאמה ונתוא רשק תוממוקתהה ינפל בר ןמז

 לצינש ,"הרגיא" דציכ ,םהינפל ראתמ ינגה .יתרתחמה

 םייובש לש הצובק ךותמ ונלש רמשמ-תדיחי ידיילע

 דיימ בצייתה ,יקסבורימ רכיכב גרוהל ואצוהש םייחרזא

 יקסבובי'זג בוחר תקזחהל םרת המכ דעו קבאמל ונתיא דחי

 ,תוניצרב םיבישקמ םירוחבה .רתויב םישקה םיאנתב ,ונידיב

 דגנ רבד םוש םהל ןיאש םירמוא ,יתיא קדצהש םידומ

 ,קאשאטס תאו קָאנאה תא םיבהוא םהש ,םירחא םידוהי

 הצר אל אוה עודמ ...לבא ,קַאלול רעוצה תא םיכירעמש

 ?ידוהי אוהשכ ,ידוהי אוהש ונל רמול

 לש ותוגהנתה תא ריבסהל ידכ ,םיקומינ סייגמ יננה"

 .םתוגהנתהבש ןויגיהה רסוח תא םהל חיכוהל ידכו "הרגיא"

 םירוחבה .יקסנַאלשיו ,הישַאּב ,רדנסכלא םיפרטצמ החישל

 לע המכסהל םשארב םיענענמ םג םה לבא ,לוכל םימיכסמ

 :ףרה אלל םהמ דחא תונשקעב רזוח הילעש ,תחא הנעט

 .ילש דקפמה היהי ידוהיש הצור ינניא --

 \/ 3ס1בש 2.488675%1 : ל/10ם0ז וע01ם0861 -- 6216תת1%א קס/41(8- 2

 08, 1/0ת60ת 1957, סם. 1

 .95 'מע ,םש 3



 השראווב ןיוזמ קבפאמפ םידוהי 19 10

 ןוירטסנימה לש רזוחב ,(1/43 'סמ) םידוהי םילייח תקירע לע תינלופה תרתחמה לש ידוס ח"וד עטק

 :םוגרתה הנהו ('א 2142/43 'סמ) 30.4.1943 ןודנול ,הלוגב ןילופ תלשממ לש םינפ ינינעל

 ידמל םיארנה ,דחי םידוהיו םירכא לשו ,תוידוהי תויפונכ תולעופ ,םירידס םינזיטרפ תוצובק דצב ...

 חצרב םיקסוע ולאה תויפונכה ישנא .םיקיבשלובה םייובשה ןיב ויהש םיבר םהיניבו ,םיבשותה ןיב

 םידוהי 60% תויפונכב .םכותמ ןיד-יתב םימיקמ ,ןהילעב תא םיחצור ,תווחה לע םילפנתמ ,דושו

 םיפידעמה ,הרבעש הנשה ןמ דוע םיטטושמה ,םיקיבשלוב םייובשו םילייח םירכיאו ,וטיגה ןמ וחרבש

 ,הרידס תשומחת םהל ןיא ,שיא 30--2) לש ןה תויפונכה .םינזיטרפדידודגב אצמהל רשאמ הזיבו דוש
 .ןתוירזכאב תוידוהיה תויפונכה תועדונ דוחיב .ןיסולכואה לע המיא םיליטמ םה ךא

 .הקובילאנ ,אקסנטשרב ,יקינדור תורעי םה תולודגה םינזיטרפה תוצובק לש זוכירה תומוקמ

 הרקמבו -- תידדה תומלעתה לע ססובמה ,םייוסמ םויקדוד חתפתה םינזיטרפה תוצובקו םינמרגה ןיב
 תיאטילה הרטשמה תודיחי םע דחי םישענה ,םישופיחה .תידדה תוקמחתה -- היופצ-יתלב תומיע לש

 .רתויב תומועז תואצותל ללכ ךרדב תואיבמ ,תיסורולייבהו

 ,הדותע תדיחיל ותוא ריבעהל הטלחהל רבכ בורק יננה"

 לע דמוע לכה תורמלו אוה םג שקעתמ "הרגיא' לבא
 ךכש ,רובס אוה .אבצהמ טלחומ רורחיש רבדב ותשקב

 הצור וניא םג אוה .הדיחיל םגו ול םג רתוי בוט היהי

 ויתוחוכ תא שידקהל ףאוש אוה .תרחא הדיחיל ףרטצהל

 םירתתסמה ,תידוהיה היסולכואה ידירשל הרזע ןוגראל
 .תררחושמה השראוב
 .תפומל למסו ץימא לייח היה אוה ."הרגיא" לע יל לבח"

 תורישמ ותוא ררחשמ "ננה ,לבוקמה ןורקיעל םאתהב ,םלוא
 | . 'תימצעה ותשירד "פל

 אוה ךפיהה .ימשיטנא היה אל ,קפס אלל ,יקסרּוגאז ןרס

 תוילארביל תופקשה ילעב ,ותומכ םיברל המודב ,םרב .ןוכנה

 העפשהה ינפמ תגסל היה ץלאנ ,תימואלה תונלבוסה ידהואו

 םיממוקתמ תודיחיב ואצמנש ,לעילבה ישנא לש תערכמה

 ורקיעב בכרמ היה ,יקסרּוגאז דקיפ וילע רשא ,דודגה .תונוש
 םירבח הברה םג הזה דודגל ולביק ,תאז םע .םיטסילאיצוסמ

 לש ךומסה דודגה ,וזמ הרתי .םיימואלה םינייוזמה תוחוכה לש

 תודוסי ידיב הלודג הדימב ויה דוקיפה םג ןכו "2 "ירבורחי'
 וליפא םידוהיה לש םבצמב ףקתשה הז רבד .םיינוציק םיינמואל

 הגלפמה ירבח לש םרפסמ עירכה הבש ,יקסרּוגאז לש הדגואב

 .213 'מע ,םש 4

 םיממוקתמ תודיחיב םידוהיה בצמ .תיטסילאיצוסה תינלופה

 הררשש ,תוימשיטנא לש הריוואב .עורג רתוי הברה היה תורחא

 ,תומחולה תודיחיה ברקב ןהו תיחרזאה היסולכואה ברקב ןה
 םיחרזא -- םידוהי לש חצר ישעמ לש םירקמה םיברתמ ולחה

 לש םינושארה םימיב .תוממוקתהה אבצ לש םילייח םג ומכ

 םישנא רקיעב ,תוינוציק תוימשיטנא תוצובק ויה תוממוקתהה
 ואציש םידוהי םיחצור ,םיימואלה םינייוזמה תוחוכה ךותמ ואבש

 .רפתשה תצק בצמה רתוי רחואמ .%5 םילגתמ ולחהו םהיאובחממ

 תא וניגש ,םירמאמ םיעיפומ ולחה םיממוקתמה לש תונותיעב

 בצמה .םידוהיה לע םינלופ ידי-לע ועצובש עשפה ישעמ

 תוממוקתהה תוברקתה םע רתויב ינוציק ןפואב בוש ערוה
 .**"םיממוקתמה תודיחיב תעמשמה תופפורתה םע דבב דב ,הפוסל

 ןהו םיחרזא ןה --םיבר םידוהי ויה ולאה חצרה ישעמ תונברק

 םיטרפ ךכ לע רסומ .םיממוקתמה תורושב םימחולה ברקמ

 : ןייטשדלוג םייח
 יפלכ םינגוה ויה םימחולה םינלופה לש עירכמה םבור"''

 םע .הנכ תודידי ייוליג לש םירקמ וליפא ויהו םידוהיה

 ."* "םידוהי וחצרש ,םיטעמ ויה םהש ףא ,הלאכ םג ויה ,תאז

 .םש ,סקופ בלסי'צֶאימ 55

 :האר ,םינלופה םיממוקתמה תודיחיב תעמשמה תופפורתה לע %

 .50018ת .00005%1: \%/ 1םג16תנונ 122662ע205201166, כ. 2

 .118 'מע ,"רעקנוב א ןיא ןביז" ,ןייטשדלוג םייח 7



211 

 םע .תמייוסמ הדימב תונוכנ ןניה ןייטשדלוג לש ויתורעה

 השראו לש תוממוקתהה תעשב םידוהיה לש הידגארטה ,תאז

 ,הדהא לש סחי וליגש ולא וליפאו ,ןגוהה בורהש ךכב האטבתה

 םיינמואלה תודוסיה חכונ שממ לש תוליעפ לכ וליג אל

 .םידוהי םיחצור ויהש ,םיינוציקה

 תעשב הרקש ,דחא הרקמ ןייטשדלוג ראתמ  ויתונורכזב

 ,םידוהי םיריסא ידי-לע ,הבודוימ בוחרב הדאקיראב לש היינב

 -חושמה לכ .הישנָאג בוחרב זוכירה הנחממ התע הז וררחושש

 זוכירה-תונחמ לש םיריסא לש םיספה-שובלב ןיידע ויה םירר

 םואתפ םידבועה ועמש הדאקיראבה תיינב ידכ ךות .ירלטיהה

 תוקעצה רחאל דיימו "!לזאזעל ,םידוהי ,םידוהי" -- תוקעצ

 םיחצורה .םיתמ ולפנ םיספ-שובלב םידוהי ינש .תוירי ועמשנ

 ."! תוומל תוריל שי םלוכ תא .םידוהי םיכירצ ונניא" -- וקעצ

 ידימ ליצהל סנ ךרדב וחילצהו ןיינעב וברעתה םירחא םינלופ

 תבוטל ודבעש ,רבעשל-םיריסאה תא םיימשיטנאה םילפנתמה

 .55 תוממוקתהה
 העש הרקש ,הרקמ ןייטשדלוג איבמ ורופיסב רחא םוקמב

 הרצק החונמ תפוקתל שאה-וק ירוחאמ התהש ותקלחמש

 ןיצק ,ודקפמ םע רביד ןייטשדלוג .הקסוואלמ בוחר רוזיאב

 םה .יטמוטוא חדקאמ תוירי ועמש םה עתפל .ןגס תגרדב

 .םמוקתמ לש שובלב ססוג םדא בכש שיבכה לע .םביבס וטיבה

 -תת היינשה ודיל ריבעה עגר ותואב רשא ,ינש בכש ודי לע

 קשנל-ויחא תא תיזבנ הרוצב עגר ינפל חצר וכותמש ,עלקמ

 עידצה ,קחטצה אוהה ןגסה תא ותוארב .תוממוקתהה-םחול --

 ןייטשדלוג רבעל טיבה ןגסה "!ידוהי היה הז ,לזאזעל" :רמאו

 .יתדיחיל ךייש ונניא אוה ? תושעל ינא לוכי המ" : לצנתמ לחהו

 .ימשיטנא ומצעב היה אל ןגס ותוא ."רבד תושעל לוכי ינניא

 לש עשפה ישעמ דגנ תאצל ידכ בל-ץמוא יד ול היה אל ,לבא

 .** םידוהיל עגונ היה רבדהשכ ,הנכש הדיחי

 הרק רשא ,חצר לש הרקמ תראתמ הקצֶא'זיזדנַאימ הקדַאלו

 תניפב ,תבכרה ידבוע תיבב ,תוממוקתהה לש ישימחה םויב

 אוצמל ולדתשה םידוהי רפסמ .הנלָאימחּו הנזַאלֶא'ז תובוחרה

 -יטראה הזגפהה תעב םיצצופתמה םיזגפה ינפמ טלקמ הז תיבב

 ,תידוהי םינפ תוזח ילעב ,םהמ השולש .םינמרגה לש תירל

 .הבויארק היימרַאה לש היירמרנַא'זה רמשמ ידי-לע ורצענ

 רמשמה .םידוהיל םוקמ ןיא תררחושמה ןילופבש ,םהל רמאנ

 ןמדירפ קָאטּול .ןומולס עשוהי תמ לפנ םוקמב וב .שאב חתפ

 .% חורבל חילצה ,קלַא םשב ,ורבח םג .חורבל חילצה לבא ,עצפנ

 איבמ ,יקצּוסַארק םירפא ,תוממוקתהה ישנאמ רחא שיא

 היימראה לש םילייח ידי-לע םידוהי ינש חצר לש הדבוע

 הניִלַא ,תוממוקתהה תרבח .%: 2 הטולז בוחרב תיבב הבויארק

 ינפל דוע הבויארק היימראה תרתחמב הלעפ רשא ,הקסבַאלארג

 -חאה תועובשב ושחרתהש םיעוריא תראתמ ,תוממוקתהה ץורפ

 : תוממוקתהה לש םינור

 עונלוקל םוקמ תברקב הצצפ תוצצופתהמ האצותכ"

 ,"םוידאלַאפ" ףתרמב תוריקה דחא ומוקממ זז "םוידַאלֶאפ"'

 תצובק עתפל התלגתנ וניניעל .ונלש הדיחיה הררוגתה ובש

 רקיעב -- םישנא הרשעמ הלעמל ,םש הרתתסהש םידוהי

 .125--126 'מע ,םש 8
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 .278 'מע ,םש ,לטלפ הקדאלוו 0
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 ,םיחלוגמ יתלב ,םישוחכ ,םויא בצמב ויה םלוכ .םירבג

 ועיגה דציכ .תטלחומ תוחוכ-תסיפא לש בצמב ,םינקוזמ

 .המוחה תא םהילע רגס והשימש המוד .תעדל השק -- םשל

 ,םש ונאצמש ןוויכ ,ןוזמ םהל קפיס והשימ ,הארנה יפכ

 -וקתהה לש יעיבשה עובשב ,רבמטפס עצמאב) זא וליפא
 .םירומיש לש תודחא תוספוק (תוממ

 טעמכ ,לפש שיא ,םויא חצור .םוצע םעז ררועתה הדיחיב

 היימראה לייח ,"דרַאשיר" יוניכה לעב ,תיבאפלאנא

 :ארק ,םידוהיה תצובק תא האצמש הדיחיהמ הבויארק

 לבא ,םיפסונ םימוד תולוק םג ועמשנ '!םהב תוריל'

 .5* םלוכמ רתוי קעצ "דראשיר"

 הירבח רשא ,הקסבָאלָארג לש תצרמנה תוברעתהל תודות קר

 ,םידוהיה תצובק הלצינ ,הידוהי איהש הב ודשח אל קשנל
 .ינומה חצר ללכל םעפה ועיגה אל םירבדהו

 חצר ראתמ ,םדוק רבכ רכזוהש ,יקסרּוגאז בָאלצַאו ןרסה

 יקסבוקירטס בָאלצַאו ןרס לש ותמזיב ,תוידוהי עבש לע עצובש

 ירבורח" תודיחי לש ןושארה דודגה דקפמ ,("לַאה" ויוניכ)
 .(יקסרּוגַאז לש דודגל תונכשב אצמנ הז דודג) .2

 תוסירה רוזיאב דושח ןוויכמ תוירי יקסרּוגַאז עמש דחא םוי

 ליבשב ,רמשמ תדיחי תייוולב םשל ךלה אוה .רבעשל וטיגה
 השיא ןיבו יקסרּוגַאז ןיב .תונבומ יתלבה תויריה תביס תא ררבל

 .תובושתו תולאש ףוליחל עיגה ,וכרדב התרקנש ,תחא הנקו

 : יקסרּוגַאז ירבד תא הלמב הלמ תאזב רסומ יננה

 /? תוירי אתבס העמש םאה ,אתבס"
 .יתעמש ,יתעמש --

 "? ורי אופיא"

 . .. אובחמ םוקממ אצומ לע העבצאב הארמ איה .םש ,הא --
 "? הרי ימ התאר אתבס םאה"
 .םילייח .יתעמש ,יתעמש --

 "? םילייח הזיא"

 ...םיבוט םילייח .ונלש םילייח ,ונלש --

 תויווגה תא יקסרּוגַאז ןרס אצמ וילע העיבצהש אובחמב
 תאש היה רורב .תוומל ורונ התע הזש ,תוידוהי עבש לש

 יקסרּוגַאז ןרס .ןושארה דודגה לש םילייח ועציב חצרה ישעמ

 ידכ ,יקסבוקירטס באלצאו ,הזה דודגה דקפמ ינפל בצייתה

 םידקפמה ינש לש תאזה החישה תא םג .חצרה תוביסנ תא ררבל

 :יקסרּוגַאז התוא רסומש יפכ ,הלמב הלמ איבהל יאדכ

 יקסרוגאז לאש -- "? וטיגב תויריה תא םתעמש םאה"
 .יקסבוקירטס תא

 ? גרוהל םתאצוה םש ימ תא .יתעמש --

 לעו .הרק המ ררבל ידכ הנה הצורמב ונאב ? ונחנא"

 תא ררבל ידכ םישנא המכ חולשל הלע אל ללכ םכתעד
 "? רבדה

 לכל םישנא יתחלש וליא ...ןרס ,אנ-עגריה ,עגריה --
 .ףרה-אלל םיצצורתמ ונייה ,תוירי תועיגמ ונממש םוקמ

 וא ,גרוהל והשימ תא םיאיצומ םכניה בושש יתייה רובס
 .םכלש ןומרהה תא םינמאמ םתאש

 עימשמ יננה ,"ילש אל ,םכלש עטקה והז אלה ,לבא"
 .רבוג םעזב וינזאב

 .םש ,הקסבָאלֶארג הנילא 2
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 דחא לכ .ונלש עטקל סנכיהל תושרה הנשי דחא לכל --
 .םינמרגה תא איצוהל ,הפי ןיעב לבקתמ

 רקנובב .ךיחרוא תא הארתו ךל .םלוכ אלש רבתסמ"
 ."תוחוצרו תודודש תוידוהי עבש לש תויווג תובכוש
 בטומ ? ונל עגונ הז המ .וחרבי אלש ירה ,תויווג םא --
 לוכאל ליבשב טלחהב הרשכ העשה .המינפ יתיא סנכיתש

 ישנא ןהב ולפטיש ,ןכבו ? רמוא התא תוידוהי .והשמ
 .אשידק ארבח

 לש וילייח ידי-לע עצובש ,דיחיה חצרה הרקמ הז היה אל

 -לע רבמטפסב 10-ב עצובש חצר םג חכוה .יקסבוקירטס ןרס

 ןגס לש ודוקיפב ןושארה דודגה לש םילייח 8 לש הצובק ידי
 .4 הטסורפ בוחרב תיבב וררוגתהש ,םידוהי 14 לע הייָאשקוא

 היִנָאלַאמ ותשא ,ןמטּוג י'זָאי ןידה ךרוע :ויה םיחצרנה ןיב
 ,ןייטשרּוב יצֶאנגיא ,דרַאשיר רשעה ןב םנב ,לפסַאה תיבל

 הקנַא ,ימענ 12-ה תב םתב ,רַאטסאנק תיבל רתסא ותשא

 התבו ןייטשרּוב הישָאצ ,ןייטשרוב רתסא לש התוחא ,רָאטסַאנק
 היצֶאט ,יקסבולרוא שּואידַאט סדנהמה ,השירַאמ 17-ה תב

 המשש ,10 תב הדליו דלפנייש םיינישה-אפור לש ותשא ,רַאלקש

 חילצהו תיב ותואב היהש ,דלפנייש םיינישה-אפור .עודי יתלב
 ,יקסבוקירטס ןרסה לש ותפשלל עיגה ,חצרה םוקממ חורבל

 דגנ ברעתהל ושקיבו 7 הנַאלגָאצ בוחרב תיבב זא אצמנש
 דקפמ לש ותעידיב עצוב חצרהש ,תעדל ול היה ןיאמ .םיפיקתמה

 . תוומל דלפנייש הרונ יקסבוקירטס לש ותדוקפב ? דודגה

 םיממוקתמ ידי-לע ועצובש ,םיחכומה חצרה ישעמ תמישרל

 בוחרב םידוהי 30 לש חצרה םג ךייש ,תוממוקתהה תעשב םינלופ

 םיימואלה המיחלה תוחוכ לש הדיחי ידי-לע עצובש ,25 הגולד

 בוחרב םקוהש ,הדשד לש-םילוח-תיבב חצר ןכו ,הנשיה ריעהמ

 לש ותעדל .ידוהי --- םילוחה-תיב להנמ חצרנ ןאכ .22 הטולז
 ןמזב לכה ךסב וחצרנ ,קרַאמ לרב רוספורפ ,עודיה ןוירוטסיהה

 הבויארק היימראה לש תודיחי ידי-לע השראו לש תוממוקתהה
 -שש םידוהיה לש ידמל הובג זוחא םהש ,% םידוהי 500-ל בורק

 רפסמ תא עובקל השקו עודי אל .השראו חטשב ןמז ותואב וה
 .תוממוקתהה תפוקתב םיגמרגה דגנ קבאמב ולפנש ,םידוהיה

 ברקתהל תוממוקתהה הלחה רבמטפס לש םינושארה םימיב

 םירוזאה תיברמ תא הרזחב ושבכ םינמרגה .הציק תארקל

 היסולכואה לש ןכו םיממוקתמה אבצ לש בצמה .םימוקתמה ידימ

 תוממוקתההש ינפל ,םלוא .םויל םוימ עורג השענ תיחרזאה

 רצק ןמז ךשמל רשא תויושחרתה ועריא ,ךועדל ירמגל הלחה

 -יתלב ,רתוי רחואמ ררבתהש יפכ ,יכ םא ,הווקת וררוע
 .תססובמ

 -םורד דצמו חרזמ דצמ ,השראול וברקתה רבמטפסל 10"ב

 ולהנתה .םודאה אבצה לש 47-ה סייגה לש תודיחי ,ברעמ

 -- הלסיווה לש ינמיה דצבש השראו לש יחרזמה קלחה לע תוברק

 תריב לע ברקב ןפותיש ועבת םיינידמ םילוקיש .הגארפ לע

 הנגרואש ,הגושארה תינלופה היימראה לש תודיחי לש םג ןילופ

 ,1949 סערייא-סַאנעוב ,ןבעל ןראפ ףמאק ןיא :ווַאקרּוט סַאנָאי 4

 .406--4071 'ע

 םסזההז6 [הזא: \%/818ג 1 7821808 815240/8%16020 20(, 5

 /3182408 1959, כ. .8

 -מעטפעס-טסוגוא ןופ דנאטשפיוא רעוועשראוו רעד :קראמ רעב 6

 רמאמ ,ןדיי רעוועשראוו יד ןופ עידעגארט יד ןוא 1944 רעב

 .10.8.1954דמ ,981(125) 'סמ ,השראו ,"עמיטש-סקלַאפ" ןותיעב

 14 השראווב ןיוזמ קפאמפ םידוהי

 4-מ ןמז ותואב בכרומ היה הז אבצ .תוצעומה-תירב יחטשב

 הנושארה .רזע תודיחי לש הרושמו םילגר-ליח לש תויזיוויד

 -ליח לש הנושארה היזיווידה התיה הגארפ לע ברקל הסנכנש
 -בש םיינמרגה תוחוכה ודחכוה ,תוברק ימי 4 רחאל .םילגרה

 תוחוכה ידיל רבע השראו לש יחרזמה קלחה לכו ,לילכ הגארפ

 -חאה הרסמנ תוינלופ תויזיוויד 4 ידיב .םיינלופהו םייטייבוסה

 ,ןמז ותואב .הגארפ לש עטקב ,הלסיווה לעש תיזחה לש הקז
 לש םייזכרמה םירוזאב תומוקתהה הכעד ,תיברעמה הדגב
 השעמ ספאב לכתסהל םיינלופה םילייחל היה השק .השראו

 תואמ לש קוחירב ,םהיניעל טעמכ תעכ עצובש ,סרהבו חבטב
 15-ל רוא הלילב .םמצע םהלש ברקה תודמעמ תודחא םירטמ

 לשו תונחתות לש תקפסמ הכימת אלל ,רבמטפסב 16-ל וא
 תיעישתה הביטחה הלחה ,תיזחה דוקיפ תמכסה אללו ריווא-ליח
 ובש ,בוקַאינרָא'צ רוזיאב הלסיווה תא תוצחל םילגרה לש

 ךכ-רחא םיימוי .םינמרגל תודגנתה םיממוקתמה וליג ןיידע

 עבורב םילגרה-ליח לש תישישה הביטחה הלסיווה תא התצח

 19-ב .םיממוקתמה ידי-לע קזחוה ןיידע אוה םגש ,'זובילוז

 הביטחה יזכרמה עטקב רהנה תא תוצחל התסינ רבמטפסב

 שולש .ןולשיכב ומייתסנ הלא תונויסנ .םילגרה-ליח לש תינימשה

 תודוקנב רצבתהל רצק ןמזל קר וחילצה תורפכזומה תוביטחה

 תיברעמה הדגל ינלופ אבצ לש הרבעהה ךשמה .תושובכה
 תוצחל וחילצהש תוביטחה .םינמרגה ידידלע לאל םשוה רהנה לש

 תישממ הרזע שיגהל וחילצה אל יברעמה ופוחל רהנה תא

 ,ינלופה אבצה דקפמו תודבכ תודיבא ולבס ןה .םיממוקתמל

 לש תוצתונמה תודיחיה תא גיסהל טילחה ,גנילרַאב ףולאה

 לש תיחרזמה הדגב ,ןאכ .תיחרזמה הדגל הרזחב הלאה תוביטחה
 ולחה םיסורהש עגרל דע המייקתנו תיזחה הבצייתה ,הלסיווה
 .1945 ראוניב 16-ב -- הז ןוויכב הלודגה הפקתימב

 -רקב וכבתסנש ,ליעל תורכזומה תוינלופה תוביטחה בראב

 תודמע סופתל תונויסנב ןכו ,השראו לש יברעמה ףוחב תוב

 ,ןכש .(10% תוחפל) רכינ זוחא םידוהיה וויה ,יברעמה ףוחב

 םינושארה םישדחב רשא ,ןילופ יחרזא ,םבורב םידוהי הלא ויה
 ויה םהמ םיבר .תוצעומה-תירבל ,חרזמל וטלמנ המחלמה לש

 -פסב הינמרג-ןילופ תמחלמב קלח ולטנ ,םיסונמ םילייח רבכ

 ,1943--1941 םינשב ,םינמרגה םע תוברקב ןכו 1939 רבמט
 קייודמה רפסמה תא קוידב עובקל השק .םודאה אבצה תורושב

 .השראו לע תוברקב ןמז ותואב קלח וחקלש ,םיידוהי םילייח לש

 תלחתה ינפל תוינלופה תויזיווידה 4-ב ויה םיימשר םינותנ יפל

 -יצק 154 הז ךותמ ,םיידוהי םילייח 2,300 השראו לע תוברקה

 -- םיימשר םינותנ יפל --ויה םיפסונ םידוהי 1,000 .9 םינ

 םיכומנ םה םיימשרה םינותנה ,םרב .תונוש עויסו רזע תודיחיב

 םילייחה רפסמ היה ,השעמל .תואיצמב היה הזש יפכמ הברהב

 "מתשה םייטילופ םיעינמ ךותמ .םיינש יפ תוחפל לודג םידוהיה
 תוצעומה-תירבב הנושארה תינלופה היימראה לש הינגראמ וש
 ענכשל ןוצר ךותמ -- תוינמואל תואמסיסב תמזגומ הרוצב

 אל וניה תוצעומה תירבב םקומה אבצהש ,םינלופה ללכ תא

 ןילופ תלשממל תופופכה תודיחיה רשאמ ,ינלופ ,ימואל תוחפ

 -יטנאה תא ןובשחב ותחקב .ןודנולב זא הבשי רשא ,הלוגב

 היסולכואה לש רכינ קלח ברקב העובט התיהש הקומעה תוימש
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 הנושארה תינלופה היימראה לש דוקיפה לדתשה ,תינלופה

 -ושב ומחלש ,םידוהיה םילייחה לש ןוכנה רפסמה תא םילעהל

 םילייח הברה לע עיפשהל ידכ ,ץחל לעפוה .ינלופה אבצה תור
 לרבע וא ידוהי לילצ ילעב םהיתומש תא ופילחיש ,םידותי

 ,םיניצק יבגל רקיעב םיסחייתמ הלא םיצחל .םיינלופ תומשב

 .םינלופכ ומשרנ םידוהי םיטושפ םילייח הברה םג לבא

 לילצה ילעב םהיתומש לע ורמש םידוהיהמ קלח ,תאז םע

 םיידוהי תומש תורשע םיאצומ וננה ,ןכ ומכ .טלובה ידוהיה

 וכזש הלא תמישרבו םינייטצמה תמישרב ,םילפונה תמישרב

 קייודמה רפסמה תא עובקל רשפא יא ,םינפ-לכ-לע .םירוטיעל

 -לח המישר .השראו לע המחלמב ולפנש םיידוהיה םילייחה לש

 ,םרב .ףוסב ףרצמ יננה השראו לע תוברקב ולפנש הלא לש תיק

 המכ יפ אוה ולפנש הלא לש קייודמה רפסמהש ,רוכזל שי

 תודמע תסיפת לע תוברקב רקיעב ולפנ םיבר םידוהי .רתוי בר

 םהיתודיבא ויה תוהובג המכ דע .9 ,8 ,6 םילגרה תוביטחב
 ןוירוטסיהו ינלופ רפוס לש ןובשחו ןיד ,רתיה ןיב ,דיעמ ,ןהב

 תוברקה ךשמב .יקסּולַאז בָאיינגיבז הנשמ-ףולא ,עודי יאבצ

 0 יקפבוקרק .ש

 .ולש הקלחמה רובעל התיה הכירצ וכרדש ,(הגארפב)
 תא בחס --עוצפ --ינש .קנט שאב הלעה ,טייח ,דחא

 -וצפה םע ראשנ שבוחה .רעובה תיבה ךותמ ססוגה ודקפמ

 ידיזלע חצרנו הנורחאה ומד תפיט דע םהילע ןגה ,םיע

 רחאל ,תיזחהמ :השולש ורזח בוקַאינרָא'צמ .ס.סה ישנא

 -למה לרחא הלגתנ דחא דוע .דחא -- 1945 יאמב יעישתה

 םינפ לעב ,הדימעה ליגב םדא ,בוקַאינרָא'צב עוצפ המח

 הרייעה ךרד רבעוהו יחרזא שובלב שבלוה אוה .תוירָא

 -ולפה .%55 "תועודי יתלב תויאשראו םישנ ידי-לע ,בוקשּורפ

 הניחבמ ללכה ןמ תאצוי התיה אל יקסּולַאז תריש הבש הג

 הביטחה לש תוגולפה ראש לכב היה המוד בצמ .תאז

 תופתתשהה םג התיה המוד .םילגרה-ליח לש תיעישתה

 היימראה לש תורחא תוביטח לש תוגולפב םידוהי לש

 תורחאה תוביטחבש -- דחא לדבהב ,הנושארה תינלופה

 -יבאה תא הלבס עשת הביטח .רתוי תונטק ויה תודיבאה

 רוזיאב תוחלצומ יתלבה תולועפה לשב רתויב תודבכה תוד

 םידיעמ םיידוהי םילייח לש הרובגה ייוליג לע .בוקאינרא'צ

 םיניצק םהיניב .השראו לע תוברקה ןמזב ינלופה אבצה לש 10 'סמ הביטחה דוקיפמ םיניצק תצובק

 ןמרסקוב קחצי (5) ,ןמיאווצ לארשי (4) ,סציע רזל (1) לאמשל ןימימ ,םיידוהי

 אוהש המ הנה .9-ה םילגרה תביטחב יקסולַאז תריש השראו לע

 :ולש הדיחיב ומחלש ,םידוהיה לע בתוכ
 לש עשת הביטח לש םיעלק לש תינימשה הגולפב"
 15--12 ,םילייח 110 ךותמ ,ויה ,יתריש הבש ,םילגרדליח

 היינשה הקלחמה דקפמ ,ידוהי 1 -- םיניצק 7 ךותמ .םידוהי
 םידיקפת ואלימ םידוהי םילמסו הרוש ישנא .םיעלקה לש

 ויה םיינש ,דיקפ היה רחאה ,שבוח היה דחא -- םינוש
 לש םיעלק ויה םירחא ,םייברק םילמס ויה השולש ,םיטייח

 רחאל ...ןייטצמ עלק היה דחא ,םיאבור ,הירי"תונוכמ
 ...תיזחב ןכמ
 דקפמ לש ונגס ,םהבש שישקה לפנ תוברקה תישארב שממ
 יקסבוק'זדיא בוחרב תיבה חתפב ןושאר סנכנ אוה .הקלחמה

 לע תוברקה ןמזב ומסרפתנש ,תונובשחו םיניד רתיה ןיב
 -ויבהמ דחא לכב .99 הליהתה-ימוסרפ וארקנ רשאו השראו
 םילייח לש תויברק תולועפ לע םיארוק ונחנא הלאה םיניטל

 .םידוהי
 .תובר ינמ תודחא תואמגוד תאזב םיאיבמ וננה
 לש תויברק תולועפ תורכזומ 1 רפסמ הליהתה-ןיטלויבב

 .רָאטסַאל יארוטהו רַָאנכָאּפ ןרס ,ןאמסיז ןרס : םידוהי םילייח

 7.טוקנסש 2,8105%א1: 126קום0808 60 ב1007, לש 8

 1966, קס. .5

 18%]70סעש 1208140 111540-ע02תצ" :תע"בתכב תיקלח םסרופ 9
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 ,דרפסב םיחרזאה תמחלמב קלח חקלש ,הסונמ לייח ,ןאמסיז ןרס

 לש תיעישתה הגולפה דקפמ השראו לע תוברקה תעשב היה

 הפקתה תעשב עצפנ אוה רבמטפסב 10-ב .הנושארה הביטחה

 בזע אל ,ותעיצפ ףא לע ,תאז תורמל .תוינמרגה תודמעה לע

 ןרס ,הביטחה אפור .ופוס דע ברקה תא להינו הגולפה תא

 םיעוצפה תא ,ביואה לש הדבכ שא תחת ,וידי ומב הניפ רַאנכָאּפ

 .םיימדקה םיווקהמ

 ןמ ק"שְס ,רַָאקינרוה יארוט-ברה רכזומ 2 רפסמ ןיטלויבב

 לכ תא וירחא ךשמ ישיאה וביל ץמואבש ,תישילשה הביטחה

 -בר ותיצה הגארפ לע תוברקב .הגארפ לע הפקתהל הגולפה

 סופיטמ םיינמרג םיקנט ינש ,םיפסונ םילייח םע דחי ,הז יארוט

 .'? תוינמרג הירי-תונוכמ תודמע 4 ודימשהו "דננידרַאפ"

 ונחנא ,רבמטפסב 21 םוימ ,3 רפסמ הליהתה-ןיטלויבב

 : םיארוק

 רחאל ,השיבחה תדמעמ .השק עצפנ גרובצניג הנשמ-ןגס'

 אוה לבא .םילוחה-תיבל ותוא םינווכמ ,ינושאר לופיט

 דחי הצור אוה .הכ דע ברקב ותופתתשהב קפתסמ ונניא

 -תיבמ אופיא חרוב אוה .השראול הרזע שיגהל םירחא םע

 ."ודקפמ לצא ןושארה וקב בצייתמו םילוחה
 : רחא ידוהי לייח לע םיארוק ונחנא ומצע ןיטלויב ותואב

 -מדב שקיב תוברקה תעשב .גהנ רותב שמיש טּוג עלקה"

 לבקמ אוה ףוסבלו ,ןושארה וקל ותוא חולשל ויניעב תוע

 רתויב םינכוסמה תומוקמב לעופ אוה רשואמ .הרבעהה תא
 לפונ אוה תנכוסמ המישמ עוציב תעשב .רושיק ידיקפתב

 ."םינמרג לש רודכמ דודש
 ונחנא ,רבמטפסב 23 םוימ ,4 רפסמ ,אבה הליהתה-ןיטלויבב

 : לדנָמ ידוהיה ןיצקה לע םיארוק
 םיעלק-תדיחי דקפמ רבעוה דוקיפה דקפמ תליפנ רחאל*

 -ןגס ,ריעצ יטילופ ןיצק אלממ ומוקמ תא .הדקפימל

 ןושאר ,הפקתהל וירוחב תא ךילומ אוה .לדנָמ הנשמ

 ןיב אוהו ,בוחרה תוברק תלוברעמ ךותל ומצע תא ליטמ

 .הלסיווה לש יברעמה ףוחל ותגולפ םע רבועש םינושארה

 שי הזכ דקפמ םע' :וידוקפ וילע םירמוא ברקה רחאל

 ." 'ברקל תכלל םעט
 לע הרובג-תבר הפקתה םג תראותמ ומצע ןיטלויב ותואב

 ןיצק לש ודוקיפב הגולפ ידי-לע עצובש ,טַארטוא רברפה

 .טּואַהנַארֶאב רחא ידוהי
 ,םיניצק לשו הרוש-ילייח לש ,םיידוהי תומש לש הכורא הרוש

 הליהתה-ינולעב םג םיאצומ ונא השראו לע תוברקב ונייטצהש

 םיירוקמ םירואיתב םג ןכו ברק תולועפ לע תוח"ודב ,םיאבה

 םייעדמ םימוסרפ ןה ,המחלמה רחאל ןילופב ומסרפתנש ,םינוש

 ןועברב םיארוק ונחנא ,לשמל ,ךכ .םייראלופופ םימוסרפ ןה

 לש אפור ,ןמקוטש לאונמע ןרס לע ירוטסיה-יאבצ יעוצקמ
 דוע םזישאפה דגנ תוברקב ףתתשהש ,תישישה םילגרה-תביטח

 .דרפסב םיחרזאה-תמחלמ ןמזב

 ,יווַאלּופ דיל הלסיווה תייצח תעשב תוברקב ןייטצה אוה"
 ,בייואה שא תחת ,ונגראב ,בשּונגאמ-הקראו רשגה-שארב ןכו

 לביק אוה םייאבצה ויתוריש דעב .םיעוצפ לש יוניפו הרזע
 םע דחי ,1944 רבמטפסב 19-ל רוא הלילב .הליהת-רוטיע

 16261 (נט%6תמגת), 2.6םסתמ 0/61/0161: 172601 067114881--- 0
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 408 השראווב ןיוזמ קפאמב םידוהי

 ,םילגרה-ליח לש תישישה הביטחה לש ינשה דודגהמ םילייח

 -מנש םיזעונ תוברקב ,ובש ,'זובילו'ז עטקל ךרד ומצעל עיקבה
 ,םיעוצפל הרזע שיגהו יוניפה תא ןגריא קר אל ,םידחא םימי וכש

 לש םהייח תא ליצה אוה .תוברקב ליעפ קלח חקל םג אלא

 21-ב ,הנזיוווצלַאפ דיל עבט אוה השק עוצפ .םילייח הברה

 .': "הלסיווה לש תיברעמה הדגל יוניפה תעשב ,רבמטפסב

 הניצול הידוהיה לש התומ רואית םיאצומ ונחנא רחא םוקמב

 םינשב הינלופב הבחרהב וראות םייברקה היעצבמש ,ץרקה
 ,רעס-דודגב הניצק התיה ץרַָה הניצול .המחלמה ירחא תונושארה
 אבצה יווק ירוחאמ ולעפש ,םינאזיטרפב ךומתל היה ודיקפתמש

 תורעיב תינאזיטרפ הלועפל החנצוה איה 1944 ביבאב .ינמרגה
 רוזיאה רורחיש רחאל .ללכה ןמ תאצוי הליהתל התכזו בָא'צרַאּפ

 התנומ איה רידסה אבצה םע םינאזיטרפה לש םתורבחתהו הזה
 ליח לש תיעישתה הביטחה לש םיעלקה תגולפ דקפמ תינגסל

 ,בוקָאינרָא'צ עבורל רבעמ תעב ,רבמטפסב 17-ב .םילגרה
 .רבמטפסב 227-ב היעצפמ התמ איה .הילגר יתשב השק העצפנ

 רתויב הובגה ינלופה ברקה רוטיעב הרטוע ץרה הניצול ןרס
 .ז? דלַאוונורג בלצ לש

 תוברמ תחא הטטיצ דוע ,המגוד םשל קרו ךא תאז םג ,ףוסבלו

 לש תיראלּופופ הירוטסיה ,הביטחה לש היפארגונומ ךותמ
 : םילגרה-ליח לש תישישה הביטחה

 הלגיא ןחתותהו ןמשיפ יארוט-ברה ,יקצַאדורּב הנשמ-ןגס"

 רותב הרזגב ואצמנ (.ק.ש -- םידוהי םה םינורחאה ינש)
 םינחתותה דודג לש תימדק תיפצת תדיחי לש םינחתות

 םידחא םיעילקמ עוצפ אוהשכ ,רבמטפסב 21"ב .ינשה
 ,יקצאדורב למס-בר לפנ ,בייואה לש היירי-תנוכמ לש

 התיה הלולע ולש רודישה-תנחת .עצפנ ןמשיפ יארוט-ברהו

 ןושארדיארוט םלוא .םיפיקתמה םינמרגה ידיב לופיל

 אוה ונממ האצותכש ,ןומיר ןורחא ץמאמב ליטה ןמשיפ
 .'* "רודישה תנחת תא תחא הנועבו תעב ודימשהב גרהנ

 ,םידוהי םיניצק לש תיסחי בר רפסמ דחוימ ןויצל םייואר

 היימרַאה תודיחי ,וז הניחבמ .םייברק םידודגו תוגולפ ידקפמ
 הפוקתה לש ינלופה אבצהמ תטלוב הרוצב ולדבנ הנושארה

 1939 רבמטפסב ןילופ-הינמרג תמחלמ לש וא המחלמה יגפלש

 ,הילפהה לשב ,ןהבש ,ברעמב ומחלש תוינלופ תודיחימ ןכו
 .יספא טעמכ היה ,םיווקב רקיעב ,םיניצקה ברקב םידוהיה זוחא

 תוצעומה-תירב יחטשב ןגראתהש ,ינלופה אבצבש ,איה הדבוע
 רפסה-יתבל םידוהי ןוצר רתייב ולביק ,1944--1943 םינשב

 ,השראו לע תוברקה ןמזב ,ךכ םושמ .הזפוחב ונגרואש ,םיניצקל
 .דוקיפה לש תוכומנה תוגרדב םידוהי הברה םיאצומ וננה

 ,ןותנ ודה ינלופה סייגה לע דוקיפה היה תוהובגה תוגרדב)

 לש םייעוצקמ םיניצק םבור ,םייטייבוס םיניצק ידיב ,רקיעב

 היה אל הכ דע ,םינפ לכ לע (.ינלופ אצוממ םודאה אבצה
 .םייברק םידקפמ ויהש ,םידוהי לש לודג הכ זוחא ןילופ תודלותב

 -יתלב המישר הז םוקמב רסומ "ננה םיקייודמ םינותנ רדעהמ

 -- דבלב תוביטח שולש לש םיווקב םידקפמ ,םידוהי לש האלמ

 .*+ 5-1 ,4 ,3 םילגרה תוביטח

 0 ,עז208126 0(1115:עס2םע " םע 1-2/1965, סם. 769 1
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 ןכמ רחאל) ןרס היה 5 םילגרה תביטחב ינשה דודגה דקפמ

 .סיצנָאד השמ (ןרסזבר

 ןגס ,ךורּב בקעי הנשמ ןגס :ויה םילגרה-ליח תוגולפ ידקפמ

 ןורהא ןרסו ,ןאמרַאג בקעי ןגס ,'ץיבולטייפ בקעי הנשמ

 -- הגולפה דקפמ :ונמנ תוגולפה ידקפמ ראש ןיב .יקסנילרוא

 -בכ הירי-תונוכמ תגולפ דקפמ ,ןַאימָאקינרּבַארְס רטלא ןגס

 -- םיאסדנה תגולפ דקפמ ,טייָהלֶאדייא בקעי הנשמ ןגס --תוד

 ןגס -- תיתביטח םיחתות תללוס דקפמו ,ןַאמייה סירוב ןרס

 .ץכ קחצי
 :ויה תוקלחמה ידקפמ ברקב
 ,גרְּבנַאטַא קָאשי'צנַארפ הנשמה-ינגס םיעלקה תוקלחמ ידקפמ

 ,םַאלפ דרנרב ,ןזייא ןיבּור הנשמה-ינגס ןכו רָאניפש סקאמ

 לאומס ,ןמשיפ םולש ,ץיבומיחאי 'זַאזַאל ,יקסּבמָאי'זַאי דוד

 לכימ ,סקופ שיבייפ ,סילוגרמ ףסוי ,ןטוליֶזארב קירנה ,ןמרביל

 ,סּוארטשנָירַאמ ןימינב ,ןמרמיצ ןַאיצול ,ןומולס בקעי ,ןאמסורג

 .טַאלּבנשרַאק דוד ,ןרפלָה רָאקסוא
 רָאסיִא הנשמ ןגס : תודבכ הירי תונוכמ לש תוקלחמה ידקפמ

 .ךילרַא ןואיל ,רָאפיל ןַאי ,סוק םולש : הנשמה-ינגס ןכו רלפוק

 ,ץיבוקבל בקעי :הנשמ"ינגס םינחתות לש תוקלחמ ידקפמ

 םדאו רסַאוורָאפוק לכימ הנשמה-ינגס ןכו ןייטשדלַאו רודיזיא

 .גרָּבְסְלדַא

 הנשמה-ינגס -- תויקנט-יטנא תוללוס לש תוקלחמ ידקפמ

 .ַא'זּור לארשיו ןֶאדּול ףסוי

 ןייטשדנַארג םהרבא הנשמה-ינגס -- םינחתות תוקלחמ ידקפמ

 .יקסנּול ןואילו
 םינפ םושב היה אל ליעל ורכזוהש תוביטחה שולשב בצמה

 דוקפיתהו תופתתשהה לע רבודמש הדימב ,ליגרה רדגמ אצוי

 םימלש יתלבה םיטרפה ,תאז םע .ידוהיה ןיצקהו לייחה לש םהב

 לייחה תופתתשה לש תיללכ הנומת תתל םיכירצ הזב םיאבומה

 -פסב ,השראו לש יחרזמה דצה רורחיש לע תוברקב ידוהיה

 .1944 רבמט
 םייתסנו םדקוה השראו לש יחרזמה דצה רורחישש הדימב הב

 -וקתמה לש םתרזעל אובל ןויסנהש ירה ,תיסחי החלצהב

 הדגב השראו לש םידחא םייזכרמ םיעברב ומחל ןיידעש ,םיממ

 תגיסנ רחאל .האלמ האושב םייתסנ ,הלסיווה לש תיברעמה

 תושובכה תודמעהמ (9 ,8 ,6 םילגרה-תוכיטח) תוכומה תוביטחה
 ןיידעש תווקתה לכ וגומנ ,הלסיווה לש תינמיה הדגה רבעל

 הלפמ האב רבמטפס ףוסב .םיממוקתמה תודיחי ידי-לע וחפוט

 םאתהב .העגכנ הבויארק היימראה רבוטקואל םיינשב .תטלחומ

 תטלחומ הגיסנ עצבתהל התיה הכירצ םיחצנמה לש ביתכתל

 -ילייח ידי-לע שדחמ השבכנש ,תילאמשה הדגבש השראוומ
 רסמתהל הצלאנ השראו לש תינלופה היסולכואה .רלטיה

 -מהש ,ןוחטיב לכ אלל ,םיצאנה םילייחה "דיל דסחלו טבשל
 -תונחמל ורבעוי ןכא -- םיחצנמה לש החטבהל םאתהב -- םינופ

 -חמלו זוכיר-תונחמל ורבעוי אמש וא ,הדובע תונחמלו םייובש

 הריוואהו יללכה בצמהו םינופמה ברקב חורה-בצמ .הדמשה תונ

 השראו וטיג לש הידגארטה תא הבורמ הדימב וריכזה ריעב
 .1942 ץיקב הקנילבארטל חולישה תעשב

 רסומ היסולכואה לש חורה-ךלה לעו יוניפה עוציב ךרד לע

 : רנליו הטּוג

 .0-3/395 :םשו-די ןויכראב תודע ,רנליו הטוג 5

 200 יקסבוקרק .ש

 .דואמ םיהובג ,םיחותפ -- תומהב-תונורק ויה תונורקה"

 דחאה ,תופיפצב וסחדנ םה .םישנא ואלמתה םה הרהמ דע
 .םוקמה קיפסה אל הבישילש םושמ ,הדימעב רחאה דצב

 תמיטא רחאל .תמוערת ירבדו יכב ,תוקעצ עומשל היה ןתינ

 --!המ םשלו ןאל .המוקממ זוזל תבכרה הלחה תונורקה

 ונתוא םיליבומ' : םיקעוצ ולחה םידחא .לודג דחא םלענ

 .'הדמשהל -- םידוהיה תא ומכ .םירונתל .ןובסה תיישעתל

 ךילשמ םוחר בל לעב ימ-יא היה תונחמב תוריצעה תעב

 םישנאה .םיחופת וא תויגבגע ןורקה ךותל המינפ ונל

 תא רקנל םינכומ .ףרט תויח ומכ ךכ-לע םילפנתמ ויה

 ."הזל הז םייניעה

 -כאה ךלהמה תא ותוארב ,םיממוקתמהמ והשימ היה םימעפל

 -סנש ,תילכת-תרסח תודגנתה לש ןויסינ םזוי ,יוניפה לש ירז

 -סיהה בתוכ הזכ דחא הרקמ לע .תיגארט הרוצב דימת המיית

 :יקסלָאטרַאּב באלסַאל ינלופה ןוירוט

 יפכ .תוומל ורונ הבוקרובדל ונפוהש הלא לש םתיברמ . . ."

 תאז תעדל לכוי םצעב ימ -- םיממוקתמהמ והשימ ,הארנה

 .'םידוהיה תא ומכ ונתוא חוצרל ןתינ אל' : קעצ --ןוכנ לא

 הז היה .םיירלטיהה םילייחה לע תוקיר םיידיב לפנתהו

 .םישרפ תגולפ דקפמ ,"לַארּוג" הנשמ-ןגס הארנה יפכ

 תוגולפהמ רקיעב ,םיממוקתמ 150 .חוצרל ולחה םינמרגה

 דעב םהייחב ומליש --םישרפה ברקמ ןכו 2'בו 1'ב

 .< "הזה ירמה-ןויסנ
 יאבצה ןוגראה ידי-לע המזונש ,תוממוקתה המייתסנ ךכ

 טעמכ ךשמב הננוכתה התארקלש -- הבויארק היימראה -- קזחה

 רועיש-ןיאל םילודג ,םימוצע םיעצמא הידיב ויהש ,םינש 4

 בצמה םג היה ,תיסחי .השראו וטיג ידרומ ידיב ויהש הלאמ

 ןמזבו השראו וטיג דרמ ןמזב ךורע ןיאל הנוש הפוריאב יאבצה

 םיפדועה תוחוכה חכונ םינואה-רסוח ךא .תינלופה תוממוקתהה

 .ההז םירקמה ינשב היה םיטסירלטיהה לש

 היסולכואה תיברמ לש םירדוקה תוששחה ףרח ,תאז םע

 הדמשה לש תונווכ לכ םינמרגל ויה אל ,השראו לש תינלופה

 וחלוש השראו יבשותמ םיטעמ קר .תינלופה היסולכואה יבגל

 ,תוברקב ליעפ קלח ולטנ רשא ,הלא .ץיוושואב זוכירה-הנחמל

 תונחמל ונפוה םהו ,המחלמ-ייובש לא ומכ היה םהיפלכ סחיה
 בורה ,םרב .םינוש הדובע-תונחמל וחליש םירחאה תא .םייובש

 תא ךכ-רחא וררחיש ונממש ,בוקשּורפב רבעמ-הנחמל לבוה

 לש יברעמה קלחה לש תורייעבו םירפכב םתוא ורזיפו םלוכ
 .השראו לילג

 וא םתודהי התלגתנש הלא .םידוהיה לש םלרוג היה הנוש

 2 ,העינכה םויב ,לשמל ךכ .םוקמב וב תוומל ורונ ,ורגסוהש

 -שע יקסנישארק רכיכב תוומל םינמרגה םילייחה ורי ,רבוטקואל

 ולטנש ,"הקבושנג" לש רבעשל םייובשה ךותמ םידוהי תור
 ,םיממוקתמה אבצ ילייח ןה ,םידוהיה .זז תוממוקתהב קלח

 ובזע םתיברמ .תונוש הלצה יכרד ושפיח --םיחרזאה ןהו

 -זאה תינלופה היסולכואה ךותב בברעתהל םתוסנב ,השראו תא

 םלרוג .םינלופ תרותב םייובשדתונחמ ךותל רודחל וא תיחר

 םאצומ תא ריתסהל וחילצה דוע לכ -- םינלופה לרוגכ היה

 1 651גוא 811015א|: סט 5(גםנ6 8752858816, 0/81522082 6

 1965, ס. 0

 .271 הרעה האר דד



201 

 -יטנאה ידי-לע םירגסומ ללכ ךרדב ויה רחאה הרקמב .ידוהיה
 -שמה יריעצמ דחא וייח תא חפיק ,לשמל ,ךכ .םיימוקמה םימש

 תא אשנש ,167ה ןב רפיצ בָאלסינַאטס ,תוממוקתהב םיפתת
 -שּורפ רבעמה הנחמב הלגתנשמ .יקסבוּבמַאד יתרתחמה םשה
 .'% תוומל הרונ אוה ,ידוהי אוהש בוק

 -ראו יטילפ ,םידוהיב תושק העגפ הביבסה לש תוימשיטנאה

 םיצמאמה לכ תא ושע יצאנ םוניהיג לש םינש 5 רחאלש ,הש

 תררחשמה הפקתימה שודיחש םתווקב ,םהייח לע םחליהל ידכ

 תריווא לע .םירופס םימי לש הלאש קר וניה םודאה אבצה לש

 : סקופ באלסי'צֶאימ בתוכ זא הררשש תיללכה תוימשיטנאה

 רכיא לצא יתנל .ןורקה ךותמ יתצפק בוקשּורפ ינפל"

 תויבבלב יתוא ולביק .הבוקדופ הנשַאלל יתעסג ךכ רחאו

 ואר .הבויארק היימראה לש הבשומ םוקמ הז היה .הלודג

 תוימשיטנאה .םהיתודוס לכ תא ינפל וליגו םהלשמ דחא יב

 -- םיניידתמ ויה וילעש דיחיה אשונה .המויא התיה םברקב

 ."* "םידוהיה היה
 ,םירחא תומוקמב ומכ ,וז תנייוע הביבסב םג ,ןכ יפ לע ףא

 דשחה תא עיבה והשימ רשאכ .ןוגה והשימ םג אוצמל היה ןתינ
 הנכסה תא וניבהבש ,דחא ןרס ותוא ליצה ,ידוהי אוה סקופש

 בר ןמזמ ותוא ריכמ אוהש זירכה ,סקופל הייופצה הלודגה
 ."בוטו יתימא ינלופ" רותב

 הברהב םג המתוח תא העיבטה המויא תוימשיטנא התוא
 אפורה .תוממוקתהה יפתתשמ וחלוש םהילאש ,םייובש- תונחמ

 -וקתהה ןולשכ רחאלש ,ןאטפַאלק דרפלא ,ליעל רבכ רכזוהש

 : בתוכ ,לאטסוהדגסב המחלמ-ייובש הנחמל חלוש תוממ
 הז היה .יקסרַאבַאּב םדא רוטקוד היה םש ישארה אפורה"
 ברקב ...יאצומ תא וינפל יתיליגש ,הנחמב דיחיה שיאה
 ויה ,.ק.א לש תוצובק ויה ונלש הנחמב המחלמה ייובש

 הרקמב .(םיימואל םינייוזמ תוחוכ) .ז.ס.נ לש תוצובק םג

 תא קלחל היה םדיקפתמ רשא ,םיינמּואל ינש םש ואצמנ
 םייובשה ךותמ רחא וא הזש יתנחבה םייוסמ עגרב .קרמה

 קלחמה לא יתשגינ .קרמ לבקיש ילבמ ,תוקיר םיידיב רזוח

 ,יל ונע ,םידוהי םה הלא' .רבדה רשפ המ ותוא יתלאשו

 בורקב ,יתרמא ,בל ומישי -- .'קרמ םהל ונתנ אל ךכ םושמו

 תאז ומסרפי ,םהל עדוויי רבדה ,םיאקירמאה ןאכל ועיגי
 .59 "ירפ ואשנ ירבד .'הירורעש תויהל הלולעו תונותיעב

 היהש ,הלסיווה לש יחרזמה דצל רובעל וסינ םידוהי הלא-יא

 רבדה .ינלופה אבצהו תוצעומה-תירב תואבצ ידי-לע סופת

 ידיב ,םיממוקתמה תעינכ ינפל שממ ,רבמטפסב 26-ב ,הלע
 לש רבעשל םיריסא ,תוממוקתהה יפתתשמ ,םידוהי העברא

 עלב ,דּורגוימדַאשמ ןיד-ךרוע היה םהמ דחא ."הקבושנַאג"

 ידע ויה הלא 4 .םיעודי םניא םירחאה לש םהיתומש .ּפֶארַאח

 תעשב םידוהיה לש תיגארטה האיפופאה לש םידיחיה היארה
 .5* השראוב תינלופה תוממוקתהה

 ,תוממוקתהה יפתתשממ הברה םכותב ,םידוהי 500-ל בורק

 ונכוהש םירקנובב רתתסהלו הסורהה השראוב ראשיהל וטילחה

 .םש ,הקסבַאלָארג הנילא 8
 .םש ,סקופ בלסי'צֶאימ 9

 .13 הרעה האר ,ןטפלק 0

 ןותיעב רמאמ ,'יז 42181 2706ש ט [2סו/3(5תוט 0/815280/8861תו " 1
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 ריעהמ האיציה םהמ םיבר ליבשב .5: ריעה תוסירה ךותב הזפוחב
 םושמ ,חוטב תוומ -- היה השוריפ תינלופה הייסולכואה םע דחי

 .תימשה םתוזח לשב םידוהיכ םתוא ריכהל תולקב ויה םילולעש

 דע דמעמ קיזחהל הווקתה תא הריאשה רקנובב תוראשיהה

 יוליג לש הרקמב ,ןכדומכ .םיטייבוסה ידי-לע הפקתמה שודיחל

 תומל םוקמב ,ברקב לופילו תודגנתה תולגל היה רשפא רקנובה

 וראשנ ,םירקנובב ורתתסה רשא ,הלא .םילכונ ידיב םינוא-רסח

 היוניפ רחאל ,תילאמשה הדגבש השראו לש םידיחיה םיריידה

 .1944 רבוטקוא לש םינושארה םימיב הלש היסולכואה לכ לש

 דבלמ" .ןייששדלוג דראנרב בתוכ ,"םיאפרדריעל הכפה השראו"
 םוש ןאכ ויה אל ,םייעקרק-תת םירקנובב ורתתסהש ,םידוהיה

 וראשנ .5* "תידוהי ריעל ןילופ תריב הכפה הלא םישדחב .םירייד
 .הלאה םירקנובהמ קלח לע םיטרפ ולא-יא

 היבצו ןמרקוצ קחצי םע ,םחולה ידוהיה ןוגראה לש הצובק

 ,קימורפ בוחרב רקנובב המ ןמז הרתתסה ,שארב ןיקטבול

 תרתחמה לש התרזעל תודות ,המ ןמז רובעכ וחילצה וכותמש

 .5 רורחשל דע וראשנ םשו ,אנשַאל הבוקדופל רובעל ,תינלופה
 הרתתסה ידוהיה יאבצה ןוגראה ירבח לש תרחא הצובק

 ןיב ויה ןאכ .אננָאישדו הבונסוס תובוחרה תניפב רקנובב

 לגיפש ךורב ,לזמ הרפש ,אקצֶא'זיזדנָאימ הקדַאלו םירחאה
 .ַאקסבוטַאחלָאּב הקייחו

 םכותב ,םידוהי 29 ורתתסה ,26 אנלופסו בוחרב ,רחא רקנובב

 ,קי'זוג דודו ןייטשדלוג דרָאנרָאב -- רוביצה יליעפמ םידחא

 תוממוקתהה רחאל השראול וחרבש) קינרָיו בקעיו ןמלגיפש

 ,"הקבושנַָאג" לש רבעשל יובש ,דחא ינווי ידוהי ,(הקנילּבָארטב
 .5 השראו תוממוקתהב םידחא םיפתתשמ דועו

 לאומש לש תידוהיה הקלחמהמ תוממוקתהה יפתתשמ תצובק
 תוסירה ךותב ןייווסגינַאק םע דחי הרתתסה ןייווסגינַאק
 .55 ןלוק אבישק---יקסניליק תובוחרה תניפב הנשיה ריעה

 -נובב םייחה תא ,"רקנובב העבש"ב ,ראתמ ןייטשדלוג םייח

 ,םידוהי 6 לש הצובק לש ,8 אקסנַאקשי'צנארפ בוחרב ,רק

 םג ,רמוכ ,דחא "נלופו ,תוממוקתהה תוברק יפתתשמ םכותב

 -דלוג ראתמ ומצע רפס ותואב .5%< תוממוקתהה ףתתשמ אוה

 -וקתמ ,םינייוזמ םידוהי 10 לש תרחא הצובק םע השיגפ ןייטש

 רחאלו ,הבודול הימראה תורושב ומחל רשא ,רבעשל םיממ

 קר רכוז ןייטשדלוג .ָאלזוק בוחרב רקנובב ורתתסה העינכה

 ידי-לע התלגתנ וז הצובק .ץיברוהו ןמרסַאו -- תומש ינש
 .רצק ברק רחאל הלפנו םילייחה

 ותעדל .םימייקה םירקנובה תיצחמל בורק ולגתנ לכה ךסב

 םירתתסמה םידוהיה 500 ךותמ 200 קר ,ןייטשדלוג דראנרב לש

 ,5** 1945 ראוניב 17-ב ,השראו לש הרורחש םויל דע דמעמ וקיזחה

 תא םינמרגה ונב ןאכ .תוברק לש רוזיא התיה השראו ןכש

 םיינמרגה םילייחה לש יוסישה עסמו םהלש ןושארה הנגהה וק
 .םירתתסמה םידוהיה לש םבצמ לע תינוציק הרוצב עיפשה

 רקנובב .רבוטקואל 27-ב רבכ סרהנו הלגתנ ןושארה רקנובה

 .262--216 'מע ,םש ,67ם876 61(6201605ת 2

 ,יקסבוקי'זוב היבוט לש ורפס האר וזה הצובקה לש הלרוג לע 3
 .196 ביבא-לת ,םילפונ תוריק ןיב

 .269 'מע ,םש ,₪607תַז6 (6(620105])ת 4

 .םש ,יקסניוויצ 5
 .םש ,י''רעקנוב א ןיא ןביז" 6
 .216 'מע ,םש ,₪67תַַז6 6010105061ת 7



|93 

 יוליג ךות (םיירגנוה םיחרזא 3 הז ךותב) םידוהי 7 ולפנ הז

 .5 תנייוזמ תודגנתה
 לש ,הל ופיצ ךכ-לכש ,הפקתימה הלחה 1945 ראוניב 12-ב

 תוברקה תעב ,1944 רבמטפסב הרקש המל המודב .םודאה אבצה

 ,תויטילופ תוביסמ ,וישכע םג ךכ ,השראו לש תיחרזמה הדגה לע

 17-ב .ינלופה אבצה לש תודיחיל השראו לש הרורחיש רסמנ

 ורדח ,םינמרגה לש השלח תודגנתה תריבש רחאל ,ראוניב

 ינפל רשא ,ו-ה ינלופה סייגה לש ןמצע תוביטח ןתוא השראול

 השראו ךותל .השראו לש תיחרזמה הדגה לע ומחל םישדח 4

 קלח וחקל םה .םידוהי םילייח לש םידחא םיפלא םג וסנכנ

 הלעמל ורג ,םינש 6 ינפל קר דוע ,הבש ,ריעה תוסירה רורחישב

 ידוהיה זכרמה בר ןמז התיה רשא ריע ;םידוהי .400,000-מ

 תושיגפ ושחרתה השראו תוסירה לע .הפוריאב רתויב לודגה

 םמד תא וזיקהו ומחל רשא ,םימותי םילייח לש רתויב תויגארט

 םע ,תורבק-תיבל םליבשב הכפה רשא ץראה רורחיש ןעמל

 -- םירקנובהמ ואציש םידוהי 200 לש םיטעמ םידירש םתוא

 טעמכ התנמש השראו תודהי לש םילוצינה םידיחיה םיגיצנה

 ידוהיה ןרס-ברה רפסמ תאזכ תחא השיגפ לע .שפנ ןוילימ יצח

 : יקסנַאלַאטסַאק ןַאילימיסקאמ
 ךותב ימצע תא יתאצמ ראוני לש הפקתימה תובקעב"'

 .סורהה וטיגה רבעל יתנוויכ םינושארה ידעצ תא .השראו

 אל '? ךמע' : לאשו םדא-ןב הזיא ילא שגינ בוחרב יתכלב

 הלאש אופיא ילא הנפה יחיש שיא .רבדה שוריפ המ יתעדי

 דחא בוחרל יתוא ךילוה הז שיא .ידוהי ינא םא ,הרישי

 סינכה ,תוסירהל תוניב ,תולקלקע םיכרדבו ,ןיטולחל סורה

 ירכמ .םינמרגה ינפמ רותסמ שמישש ,רקנוב ךותל יתוא

 .הדמשהמ לצניהל חילצה ןפוא הזיאב ,יל רפיס ירקמה

 הרוצב רדוסמ היה רקנובה .תושפנ 18 ורתתסה הז רקנובב

 םהל ויה וב םירתתסמה םידוהיה .בטיה דייוצמו האלפומ
 םוקמב ורתתסה םה .תימצע תרצותמ םינומיר רתיה-ןיב

 .59 "םישדח 4 הז

 ילאוי יכדרמ :תינלופמ םגרת

 תפסנ

 ,השראו לע ומחלש םידוהיה ברקמ םילפונה לש תיקלח המישר

 ,הנושארה תינלופה היימראה לש םילגרה-ליח תוביטח ילייח

 .99 8 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1 תוביטח

 לאכימ ןב ,ןתנ יקסבורטסַאינד יארוט-בר
 שריה ןב ,םיחּונ ץרּוק הנשמ-ןגס

 שריה ןב ,יצאנגיא ןמסדנַאל למס

 ביל ןב ,היעשי ןמרבוא יארוט

 רשא ןב ,בקעי ןמכייר יארוטדבר

 ריאמ ןב ,בקעי רּבּוארטש יארוט

 שריה ןב ,בָאלסי'צֶאימ ץיפשרבליז ןגס

 לארשי ןב ,ףסוי גרבנזייא יארוט-בר

 בקעי ןב ,רדנסכלא םואבטלא ןושאר יארוט

 .זצסאטש/-2636 ,גרבנרינ ךמסמ 8

 .3/1793"0 :םשודדי ןויכראב תודע ,יקסנלטשאק ןאילימיסקמ 9

 .םינוש םימוסריפו םיינויכרא תורוקמ ךמס-לע תדבוע המישרה 0

 24 יקסבוקרק .ש

 .סקילפ ןב ,ןֶאירַאמ ןמדירפ ןושאר למס-בר

 סוקרמ ןב ,השמ ץיבוקבל-ןמרטּוג יארוט-בר

 לאומש ןב ,סוקניפ רלה יארוט-בר

 בקעי ןב ,םהרבא ןמפואק יארוט

 השמ ןב ,קירנה רפַאלק ןושאר יארוט

 השמ ןב ,קחצי סַאלגטפול הנשמ-ןגס

 לאומש ןב ,לארשי םולבנזור יארוט

 ךלמילא ןב ,ןועמש שרופוש יארוט-בר

 לאונמע ןב ,בָאלסי'צֶאימ ץֶאווש יארוט

 לאונמע ןב ,בָאלסינַאטס ץֶאווש ןחתות

 ןועמש ןב ,רודגיבא יקציניו יארוט

 לאומש ןב ,ןאמרַה ראלגיז יארוט

 עיש ןב ,םדא גייווצנאטכיל יארוט

 בקעי ןב ,שוילּוי ןמדירפ למס-בר

 ףסוי ןב ,לאקזחי ץכ יארוט-בר

 המלש ןב ,בקעי ןרוק יארוט

 בקעי ןב ,דניקסיז ךּורּבסּוא יארוט

 בקעי ןב ,רַזְל ץיבומיכַאי הנשמ-ןגס

 ףלוו ןב ,סוקרמ טּוהרגניפ למס

 םיחּונ ןב ,וקדּוי ריפָש יארוט

 בקעי ןב ,קירנה ןָטיִלְזארב הנשמ-ןגס

 םהרבא ןב ,סּוקניפ 'ץיווָאקנַארַאְּב יארוט

 ןתג ןב ,קחצי ררוב יארוט

 יכדרמ ןב ,םדא קוטרַא'צ יארוט

 בייל ןב ,השמ סקיפ הנשמ-ןגס

 רתלא ןב ,לימחר ןמדירפ יארוט

 לאוי ןב ,הנוח בילטיג יארוט

 ןתג ןב ,דוד ןמּוארג יארוטדבר

 דוד ןב ,לאכימ יקסבובּוקעי יארוט

 המלש ןב ,לארשי רנצימ ןושאר יארוט

 םהרבא ןב ,ןואיל קיפ למס-בר

 םיסנ ןב ,ריאמ ןמזייא יארוט-בר

 םהרבא ןב ,בקעי ןמטלַא יארוט

 לאומש ןב ,חונ קו'צשרַאְּב יארוט

 המלש ןב ,דנומגיז יקסבַאלֶאיּב יארוט-בר

 המלש ןב ,שריה יבצ יארוט

 שריה ןב ,לאכימ לֶאיִמ'צ יארוט

 השמ ןב ,היעשי ןייטשנדלפ יארוט-בר

 קחצי ןב ,ןתנ טשריפ יארוט-בר

 לאומש ןב ,ףסוי ןייטשנָארולפ יארוט

 השמ ןב ,דוד טסברַה יארוט

 גילז ןב ,לאקזחי גרבצרַה יארוט

 יכדרמ ןב ,לאכימ הק'צאק יארוט

 בקעי ןב ,השמ רטלַאהלֶאמיק יארוט

 דוד ןב ,רודיזיא דלפנרוק יארוט

 וקרב ןב ,בקעי לארק יארוט

 בקעי ןב ,םייח בייל יארוט

 םוחנ ןב ,ףסוי יקסני'זַאל יארוט

 ריאמ ןב ,לאיחי קַאשימ יארוט

 ריאמ ןב ,המלש ןאמלטימ למסדבר

 המלש ןב ,היעשי ןאמלפ יארוט-בר

 רתלא ןב ,סיטאמ הליפ יארוט
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 קחצי ןב ,םייח ץיבָאקנַאמור יארוטדבר
 שריה ןב ,דוד יקצַארָאש יארוט

 בייל ןב ,קיציא יקצַארַאקס יארוט

 וקרב ןב ,דנומגיז ץיבונסוס למס

 שריה ןב ,דוד יקזדַארַאש יארוט

 ןרהא ןב ,ןמרה רטסּוש יארוט

 בקעי ןב ,ןועמש ץראווש למס"בר

 םולב ןב ,לאומש גרבצרַאווש יארוט

 רזעילא ןב ,םירפא יקזדורגיניוו יארוט

 ריאמ ןב ,המלש רגיירטגַאז יארוט

 בקעי ןב ,קירדירפ רָא'צּוק ןושאר יארוט

 בקעי ןב ,והילא טריוודנַאל יארוטדבר

 ףסוי ןב ,ןועמש רקב יארוט

 רתלא ןב ,ףלוו ןייטשנרוב יארוט

 דוד ןב ,שֶאיבוט ןייטשנרוב יארוטדבר

 בקעי ןב ,שריה ןייטשנרוב יארוט

 םייח ןב ,שריה רליפ יארוט

 דוד ןב ,ףסוי רגלופ יארוט-בר

 לאומש ןב ,ןֶאירַאמ רַאלַאג יארוט
 דוד ןב ,בקעי לצניג יארוטדבר

 לואש ןב ,רמּז דלוגניג יארוט
 ןושרג ןב ,הדוהי םואבנירג יארוט-בר

 ןורהא ןב ,םירפא ןמסורג יארוט

 דוד ןב ,םייח סורג יארוט

 ןועמש ןב ,בייל ןייטשנירג יארוט

 בקעי ןב ,קחצי רלָאה יארוט-בר

 וקרב ןב ,ןומולס ןאי יארוט

 הדוהי ןב ,ליספש ןיסּוי יארוט

 יכדרמ ןב ,דוד רוואק ןושאר יארוט

 םהרבא ןב ,שּואיתַאמ ןאמיילק ןושאר יארוט

 הירכז ןב ,רַאקסוא ףּוַאל יארוט-בר
 שאילא ןב ,השמ ברַאפרדַאל יארוט-בר

 ןתנ ןב ,דוד גרּבנָאטייל יארוט-בר

 ןושרג ןב ,לאירבג ןיוול הנשמ-ןגס

 006 השראווב ןיוזמ קפאמב םידוחי

 סוקניפ ןב ,ןואיל ץיבוניבאר יארוטדבר
 םייח ןב ,רזייל ןייטשטור יארוט

 םהרבא ןב ,ןורהא טאלבנזור יארוט

 אביקע ןב ,םייח גייווצנזור יארוט

 לארשי ןב ,לאומש גייווצנזור יארוט

 שאילא ןב ,ןימינב רלמיר יארוט

 לצג ןב ,קירנה ןייטשרַאמוז יארוט

 םינּוּב ןב ,השמ ןייטשרַאמוז יארוט
 םינוב ןב ,היעש ןייטשרַאמוז יארוט

 יכדרמ ןב ,היניפ יארוט

 דוד ןב ,ןועמש רדיינש יארוט

 לאכימ ןב ,לאונמע ןאמקוטש ןרס
 ןועמש ןב ,סוקניפ רטּופצראווש יארוט

 בקעי ןב ,היעש םּוָאּבננט יארוט

 לאומש ןב ,םהרבא ץיפשרמיצ יארוט

 ןיבור ןב ,ןואיל ךילרַא הנשמ-ןגס

 ףלוו ןב ,רָּב לגופ למס

 בקעי ןב ,הילדג םּואּבנגלופ יארוט

 ןושרג ןב ,היעש גרבנירג יארוט

 םייח ןב ,בייל סאפנירג יארוט

 דוד ןב ,לאכימ ןורוק יארוט

 לאומש ןב ,ןאי י'זדַאגמ יארוט
 לאירתכ ןב ,הדוהי היבורטסוא יארוט
 םהרבא ןב ,סוקניפ יקסבָא'צקניפ יארוט

 בייל ןב ,םהרבא 'ץיבולָאפַאר יארוט

 השמ קילחוטס יארוטדבר

 רשא ןב ,םיחונ קינָאקּוס יארוט

 בקעי ןב ,לארשי קַאפּו'צש יארוט-בר

 םהרבא ןב ,לאקזחי 'ץיבלּומש יארוט

 המלש ןב ,רזייל לקיטש יארוט
 לארשי ןב ,םדא לגופסוטש למס

 סוקרמ ןב ,קחצי רטסוש יארוט

 וקרב ןב ,ןמלק רגּורטרסַאוו יארוט

 לארשי ןמלז יארוט



 ןמנזור םהרבא

 1950--1944 םינשב ןילופב דוחיאה

 ,םינורחאה םידוהיה ידירש ןילופ תא ובזע תונורחאה םייתנשב

 וב רקחיי תובר דועש ,תודהיה תודלותב קרפ םייתסה ךכב

 .וילע בתכייו
 לש ,תיסחי דואמ הרצק הפוקת ראתל וננוצרב ,הז רמאמב

 השענ הבש ,היינשה םלועה תמחלמ רחאל דימ ,םינש רפסמ

 הרטמב ,ןילופב תינויצה העונתה תא שדחל ןורחאה ץמאמה

 םתהימכ תא םישגהל תודהיה ידירשל רשפאל : הדיחיו תחא

 .הילעל
 לש היפוא ,הכשמה תאו תונגראתהה תישאר תא ןאכ ראתנ

 ךרוצ היה םהילעש ,םילושכמה תא ,היתורגסמו תאזה תוליעפה

 המויס תא הוויה רשאו ,ונילע הפכנש םויסה תאו ,רבגתהל

 .ןילופב תידוהיה תוליעפה לש

 תוליעפה לשו הפוקתה לש תועמשמה לע הרצקב זומרנ

 ... םינוירוטסיהל ריאשנ התכרעה תא ךא ,הלהנתהש

 דוחיאה תמקהל עקרה

 הברקתה -- תומחלמה ןיבש תינחצרה --- היינשה םלועה תמחלמ

 תוילשא ירסח ,םיידוהי םילוצינ לש ןטק ץמוק ,ונא .המויסל

 ונלוכי ,תיחצנה תינויצה הימכה ,הדיחיה הווקתל טרפ ,תווקתו

 תיחרזמה ןילופב ,םלועה רואל ,שמשה רואל תאצל ףוס ףוס

 .תררחושמה ,זאד
 לובמה ךותמש ,דחי םג ונלוכלו ונתיאמ דחא לכל היה רורב

 ,הפוריא תשבי תא םיצאנה ופטש וב ,עשפו םד לש םויאה

 תוהזה לע הלודגה תמאה ונל הרהבוה .םירחא םישנא ונאצי

 עינמל הכפהו ,ונמע לרוג םע ונתיאמ דחא לכ לרוג לש האלמה

 .וניתולועפו וניתובשחמ לכב ,ידעלבה
 :תחא קר תויהל הלוכי התיה תינויגההו הטושפה הנקסמה

 ירחא קרו ךא ,אובל הלוכי -- תלוזל וא ומצעל -- דיחיל הגאדה

 .ולוכ לארשי םעל ,ללכל הגאדה

 תוליעפל ונתוא העינה ,ונל הרהבתהש ינפל דוע ,וז הנקסמ

 ךותמו ,ולוכ םעה לש םייטילופה םייחה םע טרפה ייח יוהיזל

 לש ,הליהתה הבר ,הדיחאה תכסמה ךשמה ןעמל ץמאמל ךכ

 -צופמ תיתגלפמ תרגסמב אלו ,ןילופ ידוהי לש תיממעה תונויצה

 ,םלועה תומחלמ יתש ןיב ,היוטיב תא האצמ וז תכסמ .תל
 .םיובנירג קחצי לש ותגהנהב תזעונו הפנע תוליעפב

 התורדתסה לשו ןילופ תודהי לש תינויצה תרוסמה שודיח

 הדמעשו לארשי-ץרא ןעמל תולועפה לכ תא הלהינש ,תינויצה

 1946 ,בלצורוו ,"דוחיאה' לש הנושארה הדיעווה
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 רחאל ,ידוהיה טועימה תויוכזל קבאמה שארב תחא הנועבו תעב

 ידירש לכ דוחיאב ,ותליחתב רבכ ,יוטיב ידיל אב ,האושה

 םילוקיש ךותמ אל םקש ,ישממ דוחיאב ,דחא ףוגב ןילופ תודהי

 לכ תא רשקש ,קומע ףחדמ אלא ,םיבשוחמו םירק םייטילופ

 .דאמ קודה רשקב םילוצינה

 םחומו םבל לא הרביד ,תאז תשדוחמ תינויצ היגולואידיא

 ונלש םיעבשה תונשב ,םויה דאמ השק .ןילופ ידוהי לכ לש

 םידירשה לש םהיתובשחמ ךלהמו םהיתושגר תא ראתל ,ץראב

 תועורז לא שיא םילפונ ויהש העש ,םידדובמהו םידדובה ,הלאה

 ,ףסונ ידוהי הלגתנשכו ,לובמה ירחא ,ושגפנש העש ,והער

 תופתוש ייח ,שדחמ םייח לש תולחתה וטבנ טא טא .לוצינ דוע

 תדבוע םצע לע לצנתהל ,הצלאנ לכה ףא לעש ,החפשמ לש

 .םייחב התוראשה
 לודג תורבק תיב איה ןילופש ,השגרהה התיה םהה םימיב

 היה לוכי אל ונתיאמ שיאש ,תישחומ הכ ,הקזח הכ ,דחא

 .וז המדא לע דוע תויחלו ךישמהל רשפאש ,ותעד לע תולעהל

 ,ישממל ךפה ,וניתובלב םעפ רבכמש ,ןויצ תביש ןויער

 00 1950--1944 םינשב ןילופב דוחיאה

 אל וליאכ ,גהנתהלו ךישמהל ירשפא יתלב הז היה .יאנגל
 .המואמ ונדמל אלו ונחכש וליאכ ,רבד הרק

 חמצ אוה ,גיהנמ לש ושארב דלונ אל "דוחיא"ה ןויער

 ,תחא הנועבו תעב ,םינוש תומוקמבו הטמלמ ינטנופס ןפואב

 םיבר תומוקמבו ,תידוהיה היסולכואה לש הבור בור תא ףיקהו

 .הלוכ תא וליפא

 ןפואב ולו ,אלמל היה ךירצ .תינתחדקו הבר התיה תוליעפה

 .לכה היה רסח ירהו ,רסחה תא ,יקלח

 אלל ,הגלפמ לש הירפירפ אלל ,תחא הגלפמ לש בצמ רצונ
 .םיכייתשמ ויה לכה ,םיליעפ ויה לכה יכ ,תיביספ תורבח

 התיסולכוא התיה דוע לכ ךשמנ הילידיא לש ,הז דחוימ בצמ

 תמצמוצמ ,האושה ילוצינמ הבורב תבכרומ ןילופ לש תידוהיה

 תועפשהה ןמ תיסחי תקחורמ -- בושח תוחפ אלש המו ,הרפסמב

 .לארשי-ץראב םייטילופה םייתגלפמה םייחה לש

 -פרהמ האצותכו היינשה םלועה תמחלמ םויס רחאל םייתנשכ

 הלדג ,תוצעומה תירבמ ,םידוהי םג ,ןילופ יחרזא לש היצאירט

 וקזחתה םג .בוריקב ףלא 100-ל ןילופב תידוהיה היסולכואה

 .1949 ,השראו לש יזוחמה דעווהו "'דוחיא"ה לש יזכרמה דעווה

 ןמנזור םהרבא --- דמוע לאמשמ ינשה ,סניפ יבצ ר"ד ,רבוסוק לאכימ ,רזאל רייד :ןחלושה דיל ןימימ

 ונמויק ךשמהל קודיצ וניאר אל וידעלב .וילאמ ןבומו ינויח

 לדכ ,לכה תושעל ךרוצ וניאר וז הקומע הרכה ירודחו ; יזיפה

 .יוחיד אלל ימואלה ונמולח תא םישגהל

 תינויצ תוליעפל שדח סופד

 ילדבה םושש ,יחרכה הכ ,ומצעמ ןבומו יעבט הכ היה דוחיאה
 -רעל םחוכב היה אל -- הלאכ םימייק ויה וליא םג -- תופקשה
 קיסהל ונלוכיש ,הדיחיה תינויגהה הנקסמהמ עבנ אוה .ורע

 .בורקה ונרבעמ
 רוזחל ,ןויסנ םוש השענ אל םג ןכלו ,דוע םעט םוש היה אל

 ןהה תורגסמה .האושה ינפלמש תובורמה תורגסמה ןתוא לא

 תויואר טעמכ ,תוכחוגמ ,םינוילימה ידירש | ,וניניעב וארנ

 תועפשה רקיעבו ,תאז תודהי ברקב ולעפש ,תוינוציחה תועפשהה

 העפותה התיה םהיניעב .לארשי-ץראב בושייהמ םימרוג לש

 .הניבהל וליכשה אלו ,הרזומ ,יגולואידיא-יגויצ "דוחיא" לש

 תוליעפמ האצותכ רקיעבו ,תידוהיה היסולכואה לודיג םג

 -יטרפ לש ךילהת "דוחיאה" תעונת לע רבע ,תאז ""תאבוימ''

 תועפשהה לכ ףא לע .םוקמב בצמהמ עבנ אלש ,היצזירלוק

 םייטרקומדה םינויצה תודחאתה' הראשנ תואבוימהו תוימוקמה

 םידוהיה בור לש םתורדתסה ,תארקנ התיהש יפכ ,"דוחיא

 ,תיללכ תידוהי תוירחא לעב ,ידיחיה ימואלה חוכהו ןילופב

 הדעווה לועפל הלחה ובש דעומ ,1950 ראוני דעו 1944-מ לעפש

 ."דוחיא"ה לוסיחל



 1946 ,ןילופ תודהי ידירש ןיב םיובנירג קחצי
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 -ומוקה תוגיהנמה לש ישיא סרטניא לש םיעינמ ,רקיעב ילואו

 גיהנהל ימ תא הל היה אלש ,תאז תוגיהנמ .תידוהיה תיטסינ

 ,אלא ,דבלב םייגולואידיא םיעינמ אל ולעפ ןאכש חינהל שי

 תינויצ-יטנאה תוליעפה

 .י"אל הילע םשל תוליעפה דגנ

 ץחלה תא וריבגה הלאו הלא .םיטסידנובו םיידוהי םיטסינ

 -ומוק לש םתעפשהב ,םידוהיה לש םתאיצי תעינמל הלומעתה

 הלחה ליבקמב .ןיטולחל טעמכ וקספ םה ףא ,חצרהו דושה

 ,תובכרבו םיכרדב תוחיצרה ,םימורגופה םג

 זוחאל תונוכנ

 תינויצ ה תוליעפה ךשמה

 העיפשה ,תוחיצרה ולדחו

 .םידודנה לקמב בוש

 ה תשלח הל אי ה םג

 ,תוינויצ יטסינומוקה רטשמה קזחת הש רחאל ,ןילופב תיסחיה תוביציה

 ה לש דבכ ץחלב ם

 .תטלשה הגלפמ ה תודסומב
 ק היה ,לארשיל ךרדב

 ה תונחמב בצמהש ,םירוגס ויה ץראה ירעשש

 ץראב ילכלכה בצמ ה םגו ,הש

 הפוריאב םירוזפ

 קסבי ִר נפבמ 0
 ל הנל ונילע

 השמיש תוצעומה תירב

 קב קבאמה תא

 לש המ הדבועה ,המחלמה םות רחאל , םוצעה הכישמה חוכ תא תצקמב
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 ירקיעה הדיקפת תא היסולכואה בר

 ש תוליעפ לכל רבעמ

 ןילופמ האיציה ןוגדיאב ,

 ה תא ונדדמ ךא --רומאה לכב ונ

 ולסוחש םיפיגנס

 תפטו

 קב ,התוליעפב 1

 הו ,ךופה דדומ יפל
 .לארשיל םהירבח

 ה תויביסנטניאו םימ

 קסע ונא םג םנמוא

 ה תיטסינומוק ה תוגיהנמה העונת ה התאר ,

 תרבעה רחאל , ה רפסמ --או
, 

 ,וז תיווז

 קחדיג ,הגהנהב
 .םחור לע הלוע ה תא

 םיגשה

 ה םיגי הנמל , ןולשיכל וא החלצהל םידדומ ,הלועפ

 בו םייאמצע םיפינס 95-ב

 ה ירבח ונגראת

 ןוגריאב ויה 1948 תנשב 0 םיגוח 2

 ה ילעב ןיבמ םיבר

 ה , תיטסינומוקה תוג

 , םינוש תומוקמב ''דוחיא'י ה ,תאז הפוקת ךשמב

 אל ,תידוהי

 ה םידיקפת
 הלכי ה היסולכואה ךותב ירקיעה דעיה

 ןמנזור םהרבא 1

5 
 ו ו

 ל

 ל

 םיארוקה ידי לע שממ תפטחנ רשא ,תימוי תדחוימ האצוה

 תינלופו שידיאב םינותיע .סרגנוקב שחרתמה לע תועידי הבו

 םוחנ לש ותומל םינש רשעו "םידוהיה תנידמ" לצרה לש ורפס

 תוכוזה ,"תבש גנוע" לש תוביסמ םינגראמ םיפינסב .בולוקוס

 םיאיצומ וננה ב"כה סרגנוקה ןמזב .רתויב הרע תופתתשהל

 תעפוהל לבויה תא תולודג םע-תופיסאב םינייצמ 1946"ב

 .םיאנתה לכבו םיכרדה לכב האיציה תא ןגראלו ידוהיה

 םעל רשקה תאו הנומאה תא קדהל ,םחנל ,דדועל הרטמ

 התיה ןוגרא תולועפו תופיסאב ,םימואנב ,תונותעב םירמאמב

 -יטנאה תומגמה ץחלב ץוחבמו םי

 היה ,תבייחמ התי
 הדמעש ,תידוהיה

 הו תפומל

 היסולכואה בר

 -גודה רשאכ ,תיטסינילטסה ןילופ לש

 הלביק תידוהי

 , תידוהיה

 תובחרג תויוכמס

 יפל ,ןתוא הלצינו

 ןרקב ,תושעל םהל ושריה ןכל .תיווז ןרקל םי

 םיטלובה םיידוהיה ם הירבחש ,חונ היה אל םיינלופ
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 ,טלקהל תיסחי םיתוחפ ה םייוכיסה ילעב וי

 הו םיטלוב

 .םינלופה ןיב טלקיהל ל קנב

 -יהנמה תרמצב םיבושח
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 ,םירפס תואצוה תופנוסמ םדי לעו העונתה לש םינואטב םיווהמ

 תאזכ האצוהב .םינוש תוערואמ לע םירפס רואל תואצומ רשא

 תודלות לע רפסו "אג 50782ע" ריוצמה ןותעה םג עיפוה
 .תונויצה
 ונרובע הוויהש רוקיב ,ונתוא רקבל םיובנירג קחצי אב 1947-ב

 ,תמא ירבדו םיאג םירבד עומשל וניכז .תחכשנ יתלב היווח

 .םרמואל ץמואה היה אל דחא ףאלש

 םיידוהיהו םיינויצה םינוגריאה םע רשקה בוש שדחתה
 םיעיגמ םיבר םיחרזא .לארשי ץראב רקיעבו םלועה יבחרב

 תא ונירבח םינגראמ הילטיאו הירטסואב ,לארשיל ךרדב .ונילא

 תונחמב םג םיליעפ םה ."דוחיא"ה תמסיס תחת הטילפה תיראש

 תא םתיא םיאשונ םה םוקמ לכב .תפרצב העונתבו הינמרגב

 תורתוימ תוציחמ תקלסמ רשא ,תדחאמ תוליעפל ינויצה טהלה
 .תוקיזמו

 רעוגה" העונת תנגראתמ ,םאה תורדתסה ,"דוחיא"ל ץוחמ
 ,קבאמב םימחול ןוגריא ,הרשכהל םיצוביק 80-ב "ינויצה

 םידעו םיליעפ ; "יבכמ"ו "וציו" ,ץוביק םע םיאמדקא תורדתסה
 .תונוש תונרק ןעמל םיפסכ םיפסוא .םיפינס ידעוו םיירוזא

 -פות ונא ''שדוקב ונכרדכ"ו דוסיה ןרק ,תמייקה ןרק תולועפב
 .םידיחיה םיליעפה וננה תומוקמ רפסמב .ןושארה םוקמה תא םיש

 ,הארבה יתב ,ץיק תובשומ ,תירבעל םיסרוק םינגראמ ונא

 הפוקת לעפש ,ימוי רפס תיב ףאו רפסה םעל האיכ תוירפס
 .תמיוסמ

 .דחאמה ינויצה לגדה יאשונ וננה ,תגלופמה תינויצה העונתב

 סרגנוקה תטלחה עוציבל םימחלנ ונא ,הדיחא תורדתסה ןיאב

 וננה .םיינויצה םינוגריאה לכ לש היצרדפ תמקה לע ינויצה

 : ןוגכ ,םייללכו םיינויצ םיניינעב תופתושמ תולועפ םימזוי

 תוינויצ-ורפ תועצה ,תיאקירמא-ולגנאה הדעווה ינפל העפוהה

 רטשמ דגנ האחמ ןוגריא ,ןילופ ידוהי לש יזכרמה דעווב

 תדעו ינפב תידוהי הנידמ תמקהל העיבתה תשגה ,ןבלה-רפסה

 תמקהל העצהב ןילופ תכימת ןעמל תיטמולפיד הלועפ ,ם"ואה

 .הנידמה

 ףוסיא לעפמ םימזוי וננה ,הנידמה תמקה לע הטלחהה רחאל

 ,ץראב רורחישה תמחלמ ץורפ םע .םחולה בושיה תבוטל םיפסכ

 תופורת ףוסיאל הלועפ "דוחיא"ה לש יזכרמה דעווה םזוי

 .םייאופר םירישכמו

 תימוקמ תידוהי תוליעפ

 חינזהל ונלוכי אל ,ונתוליעפ זכרמב ןויצ תביש תדמעה ףא לע

 ונירבח .התוא ונשדיחו תימוקמה תידוהיה תוליעפה לש דצה תא

 לש יזכרמה דעווה תמקה תא ועיצהש ,םינושארה ןיב ויה

 4 1950-1944 םינשב ןילופב דוחיאה

 דימ ,ןילופב םקוהש ,ימואלה דעווה תמגוד "פל ,ןילופ ידוהי

 םיאנתב בשחתהב .םיובנירג תמזויב ,1918-ב ,הרורחיש ירחא
 ונעצה ,האושה ירחא ,ןילופ ידוהי זא ואצמנ םהב ,םידחוימה

 בושח דיקפת אלימ רשא ,היצזיוויטקודורפל קנב םיקהל םג

 תורושק ,תוביס ללגב .תיביטקודורפ הדובעל םידוהיה תסנכהב

 תא ,הרשכהל ונלש םיצוביקה םג ,ולהינ ,ןילופב ןידעה בצמב

 ךותב .''היצזיביטקודורפ תודוקנ" לש תרתוכה תחת ,םתוליעפ
 לבקיעה קבאמה תא ונלהינ ןילופ ידוהי לש יזכרמה דעווה

 .החלצהל וניכזש דע ,ימלועה ידוהיה סרגנוקה לא דעווה ףוריצל

 האצותכ ,וטילחה םיידוהיה םיטסינומוקה רשאכ ,רתוי רחואמ

 םע רשקה תא קתנל ,יטסינילטסה רטשמה לש ץחלה תפרחהמ

 -ניאב העיגפכ ,הז דעצ יולגב םיעיקומ ונייה ,ידוהיה סרגנוקה
 .ימואלה סרט

 ,םייזכרמ םג םהיניבו ,םינוש םידיקפתב ודבע ונירבחמ תואמ

 .הברקהבו תוריסמב תאז ושעו ,םייזוחמהו םיימוקמה םידעווב

 תנידמ תמקה םע .טושפ היה אל הז ,ןילופב םימייקה םיאנתב

 ןיב ,סירט םישל ץמאמ השענ רשאכ ,קבאמה ףירחה לארשי
 ,(תוצעומה תירב תדמעל תודוה םג המקוהש) לארשי תנידמ

 הפוקתב .םזילאירפמיאה תא "תתרשמה" תינויצה העונתה ןיבל

 ."יטסילאירפמיא רוציי"ל הכפהנ לארשי תנידמ םג רתוי תרחואמ

 | "דוחיא"ה לש תועמשמה

 םיגוחל רדח אוה .וב וסנתהש ,הלאל בושח היה דוחיאה ןויסנ

 ,ותעפשה תניחבמ ,אוושל היה אל םגו ,לארשי ידהוא לש םינוש
 .קבאמה ךשמהב

 .ינויצה ןויערה ץולח היה אוה תאז הניחבמ

 תונש ףלא טעמכ לש םויסכ והומכ "דוחיא"ה לש ולוסיח

 .תראופמה ןילופ תודהי לש הירוטסיה

 ומכ הנידמב רקיעב ,םיידוהי םייח ןיא תינויצ העונת ןיאב
 .תנגרואמה תידוהיה תוליעפה לכ שארב םינויצה ודמע הב ,ןילופ

 .םינגרואמה םיידוהיה םייחה ומייתסה תינויצה הלועפה םויס םע

 דוע וסינ ,רטשמה לש ורבד ישוע ,םיידוהיה םיטסינומוקה
 .םהישעמבש ףוליסה תא החיכוה תואיצמה ךא ,ךישמהל

 הסחיתהו הפוריא תודהי לש הסירעה םעפ התיהש ,ןילופ

 םע הירשק תא תאזכ הרוצב המייס ,םיחרוא תסנכהב םידוהיל
 .ידוהיה םעה םעו לארשי םע ,תודהיה

 ול דומעת םאב .תחטבומ םעכ ינלופה םעה לש ומויק תוכז

 "פתהו הרצונ ,ותמדא לעש ,תוכזה תאז היהת ירה ,תרחא תוכז

 ייח לע התעפשה תא הכישממו העיפשה רשא ,תונויצה החת
 .םידוהי אלל הרתונ ןילופש רחאל םג ,ולוכ םלועב םידוהיה
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 תפסנ

 06 ןילופמ הלודגה החירבה

 ןילופב "דוחיא"ה לש זורכ

 טולב טימ ןבירשעג זיא עטכישעג רעזנוא

 "ףותיא" ןופ ףונר רעקיצראה

 ןעגנאהעג ןבאה ליורג ,טעמוא ןעוו ,זנוא טלייט טייצ עצרוק א

 -לטימ ןופ טפיוהרעביא ןוא עפארייא ןופ ןעלמיה יד רעביא

 .טיוט ןוא טיונ ,רעגנוה טייהשטנעמ רעד טגנערבעג .עפארייא

 ןסירעגסיורא ,םיבושי רעטרעדנוה ןראוועג ןענעז טקעמעגפא

 .טקעמעגפא ןוא ןבעל עשידיי סאד לצראוו ןטימ

 טאה טרעדנעעג ;עפארייא ןופ עפאמ יד ךיז טאה טרעדנעעג

 ףניפ ךאנ ןעקנאדעג-ןעיידיא ןוא עשיכיספ טרא סאד ךיוא ךיז

 ןעמוק ,עיצאפאקא עשטייד עקיטולב עמאזיורג ,ןראי ערעווש

 וצ טפירש ןיא קורדסיוא םוצ לאמ ןטשרע םוצ טנייה רימ

 ראפ רימ ןעייטש טנייה .טלעוו רעראג רעד ןיא םירבח ערעזנוא

 טשינ רעבא ,עדימ .עזאלעילימאפ ,עזאלמייה ,עזאלכאד סלא

 ןענעז עטרינגיזער טשינ רעבא ענעקארשרעד ;ענעכארבעגנייא

 ,"דוחיא" ןפירגאב עיינ טימ ,טראוו יינ א טימ סיורא רימ

 זיב עלא ןפאשוצפא ,טייצ רעד ןופ קורדסיוא ןא זיא סאוו

 ןלעטש ,םזינויצ ןיא ןרעיראב-עיצקארפ עטנוזעג-טשינ עקיטציא
 טשינ ,הכולמ רעשידיי רעד ןופ גנופאש יד טאמירפ םעד

 .קלאפ ןצנאג םעד ראנ ,סעיצקארפ ןוא ןסאלק ראפ

 טאה סאוו ,טנייפ רעטסערג רעזנוא יוו טוג יוזא טקנופ ןוא

 טאה עטכישעג רעד ןיא סנעדעצערפ ןוא ןכיילג סנייז טשינ

 -טשינ ןוא ןטסיגויצ ןשיווצ דישרעטנוא ןייק טכאמעג טשינ

 ןדיי סלא ראג ,ןטסילאיצאס-טשינ ןוא ןטסילאיצאס ,ןטסינויצ

 ,קענאדיימ ,עקנילבערט ןופ סמויראטאמערק יד ןיא טריפעג זנוא
 .טרידיווקיל זנוא טראד ןוא .דנא .א ץיוושיוא

 ,ןבעל רעייז ןופ ןטונימ עשיגארט עקיריורט עטצעל יד ןיא

 רעליימ ענעסירעגפיוא עטיירב יד ךרוד םישודק ערעזנוא ןבאה

 תפסנ

 ןענעז עכלעוו ,רעטרעוו-טסעטארפ עטצעל יד ןגירשעגסיוא

 :טלעוו רעטריזיליויצ רעצנאג רעד וצ ןדנאוועג ןעוועג

 ? סאווראפ

 -- רעטרעוו "ד זנוא וצ ןוא !סאד זנוא טמוק סאווראפ

 סאוו ,רעלעפ ןשיראטסיה םעד רעמ טשינ טכאמ !המקנ טמענ

 -סאיד יד ןיא רעמ טשינ טיוב ןוא טפאש ! טכאמעג ןבאה רימ

 ןבעל ןשהכולמ ןגייא ןא טפאש ןוא טיוב ראנ ,רעדנעל עראפ

 .לארשי-ץרא ןיא

 -עוואב עשיטסינויצ רעטיינאב רעד ןופ דראנגאווא רעד ,רימ
 -אבורט יד ןרעוו ןוא ךיז ןעלדנאווראפ ןליופ ןיא "דוחיא' גנוג

 ,ןאדנאל ,עקירמא ןיא ןדיי יד ןענעראוו יצ ידכב ,ריא ןופ ןראד

 טאהעג ןבאה סאוו ,רעדנעל ערעדנא ןוא עניטנעגרא ,עילארטסיוא

 ,ןרעוו טקעמעגסיוא ןוא ןרעוו טרידיווקיל טשינ קילג סאד

 ערעזנוא ןופ ןעמוקאב ןבאה רימ סאוו ,האווצ יד ייז ןבעגרעביא

 ליז זא ,ןריולראפ ןבאה רימ סאוו ,םישודק עטסרעייט ,עטסנאנ

 ןבאה ייז סאוו ,רעלעפ ןשיראטסיה םעד ןכאמ טשינ רעמ ןלאו

 ןייז עגאל יד טעוו םזילקאטאק ןטייווצ א ךאנ לייוו ,טכאמעג

 רעזנוא ,קלאפ-םאנסיוא ןא ןענעז רימ .עקירעיורט לעיפ א

 טימ רעקלעפ ערעדנא ייב יוו ןבירשעג טשינ זיא עטכישעג

 סייווש ךרוד רעטייוו טרעוו ןוא ןבירשעג זיא יז ראנ ,טניט
 .טולב ןוא

 ,םישודק יד ,ןדלעה-רעריטראמ ערעזנוא טשינ ןלעטש רימ

 טנעמונאמ רעטסערג רעד .ןזייא ןוא ןאטעב ןופ ןטנעמונאמ ןייק

 -כרוד ןוא ןטייהעצפא ךעלרעה ןוא קילייה ןייז ייז ראפ טעוו

 .האווצ רעייז ןריפוצ

 1945 ,השראוב "דוחאה" יר בחל םיובנירג .ילש ובתכמ
 (ןודגולב ותוהש ןומוב)

 ןעגאזבא טיג ןַאק ךיא לייוו ,ךייא וצ ביירש ךיא !םירבח ערעייט

 בָאה ךיא .ןטעבעג םעד ןעגעוו ךימ ןעבאה אסוו םירבח יד

 דימת .ןסעגראפ טינ ךייא ןעגעוו טנעמאמ ןייא ןייק ףיוא

 יד ןיא ,ךייא טימ ןעלהיפעג עניימ ,ןעקנאדעג עניימ ןענעז

 םעד ןופ ןטנעמאמ עטסנעביוהרעד ןיא ךיוא ןוא עטסרעווש

 ןעטייצ ערעטצניפ יד ןיא ,ןעבעל רעייא ןופ ,ןעבעל ןישידיא

 טאהעג טשינ באה ךיא רעבא .עיצאפוקָא ןוא המחלמ רעד ןופ

 טנאקעג ךיא באה סאוו .ןעביירש וצ ךייא טומ םעד לאמנייק

 ? סנעטייוו רעד ןופ רעפמעק ןוא רעריטראמ ךייא ? ןעגאז ךייא

 סאוו רעבא ,טייברא סגנוטער רעד ןיא טגילייטעב ךימ באה'כ

 זיא ןברוח רעד .ןוהטפיוא טנאקעג טייברא עקיזאד יד ,יז טאה

 עסיורג יד ןוא ,טפאהטסנעפשעג יוזא ,רעיוהעגנוא יוזא ןעוועג
 ,טלאק יוזא ,קיטליגכיילג יוזא טלעוו עשיטארקאמעד עיירפ

 ,להיפעג סאד דימת טאהעג ןעבאה רימ זא ,טלאק ךילדנענוא

 .רעיומ ןא ןיא פאק םעד ןעגאלש רימ זא

 טעוועטארעג ןעבאה רימ זא ? ןעגאז טנאקעג רימ ןבאה סאוו

 טינ באה'כ ? ןענאילימ ןראוועג טעטכאלשעגמוא ןעוו רעדנזיוט

 ןיא ןעקוק ןוא ןעגיוא יד ןבייהוצפיוא טייקסיירד יד טאהעג
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 ןוא ןעדייל יד טלעגיפשעגבא ןעבאה סַאוו ,ןעגיוא ערעייא
 באה ךיא .תורובג יד ,ןעפמאק יד ,שינלעגנאר סאד ,םירוסי
 וצ הזעה יד טאהעג טינ רעבא ,ךייא ןעגעוו ןעביירש טנאקעג
 .ךייא וצ ןעביירש

 -ארעג ךיז ןבאה סאוו ,םירבח ןעמוקעג רעבא ןענעז םע
 יד ןיא ,רעדור םייב טלעטשעג ךיז ןעבאה סאוו ,טעוועט

 טרעדאפעגפיוא ןעבאה ןוא ןעטייצ עטסכעלרהעפעג עטסרעווש

 ליוו ןוא סע והט ךיא .ךייא ןביירש וצ רעטרעוו ראפ א ךימ
 תוחוכ עלא לעוו ןוא ךייא טימ ןיב ךיא זא ,ןעגאז ראנ ךייא

 8 ןילופב דוחיאה לש זורכ

 רעדירב ,םירבח ערעייט עניימ ךייא ראפ ןעמדיוו רעטייוו עניימ
 ףיוא רעטייוו רהיא טנַָאק ,רעהירפ יוו יוזא ,רעטסעווש ןוא
 -ערעווש ךאנ זא ,ןעגאז וצ ארומ בָאה ךיא .ןענעכער רימ
 רהיא טלאז רעבא .ןעבעלרעביא רהיא טעוו ןעטייצ ערעווש

 .טלעוו עשידיא יד -- עשיטסינויצ יד זיא ךייא טימ -- ןעסיוו
 -ראטימ ,ןדיילטימ ,ןייז ךיא לעוו ןדנעטשמוא עלא ןיא ךייא טימ
 .ןעטייב

 םיובנירג .* רעייא

 היינשה םלועה תמחלמ םות ירחא ,"דוחיא"ה ירבח לא םיובנירג קחצי לש ובתכממ



 ןהכ ןנחוי

 ןילופמ הלודגה החירבה
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 האושה רחאל ןילופ תודהי

 הנמ ,םידלי ןויליממ הלעמל םכותבו ,שפנ ןוילמ יצחו השולש

 .הינשה םלועה תמחלמ ברע ןילופב ידוהיה ץוביקה

 לע ורתונ אל ,הרצענ הדמשהה תנוכמו ררוצה רגומ רשאכ

 םהמו םידוהי ףלא םינומשדכ אלא ,תררחושמה ןילופ תמדא

 .םידלי םיפלא תעבש דע הששכ
 לכ לע "הגירהה איג" גשומה לש תועמשמ התיה אל םלועמ

 לאקזחי הזח םא .םימיה םתואב רשאמ ,תישחומ רתוי ויתועווז
 ותאובנ התיה ירה "תומצע האלמ איהו העקבה" תא וחור יניעב

 לדוהי קר םעפ יא דרש םא .המחלמה ירחא ןילופ תא תמלוה

 .1945 לש ןילופב רבדה הרק ירה -- "ריעמ דחא"

 הבעממ ,םירקנובהמ םידוהיה ידירש ואצי המחלמה םות םע

 ,םהמ דחאו דחא לכ לצא ןושארה ףחדה .תונחמהמו תורעיה

 אצמי אמש ,שפחלו םוקל -- היה ,רורחישה סנגל טעמ לגרתהש

 רוצעל לוכי היהש ,םלועב חוכ היה אלו .ותחפשמ ינבמ והשימ

 תואמ רובעל ,םדא-ןב יללצו ילכ-ירבש ,הלאה םישנאה דעב

 ,ןבא לכ ךופהל ,הניפ לכ רותל ,תובר תונכס ךות ,םירטמוליק

 עיגמ שיאה היה רשאכ םלוא .ומלענש םהיריקי ירחא םישופיחב

 סורה ותיב תא אצומ היה ,וריעל ,רופס ןיא תואלת רחאל ,ףוסבל

 וילתכ ןיב ךא ,םלש ותיב תא אצמש ,הרוק היהשכו .ףורש וא

 ןיעב אורק-יתלבה חרואב םיטיבמה ,םיינלופה וירייד םיבשוי

 דדונ ,לאושו רקוח ,וילגר תא ידוהיה רקוע היה ,הביא תרטונ

 םה ןכיה תולגל ידכ ,ירשפא זמר לכ שפחמ ,טטחמ ,שפחמו

 ,עדי ,ויתווקת לכ ולכ רשאכו .וירוה ,ותשא ,וידלי תובקיע

 ןוטב דומע ותואכ ,ושפנל בוזעו ירירע םצעב ראשנ אוה הנהש

 בזוע היה זא .ףורשה וטיגה תוברוח ןיב ראשנש ידיחי

 תא לאוש היה שיאהו ,הלדנ-יתלבה ףחדה חוכמ עתפל ותוא

 "? םייחב ינא אקווד יתראשנ הז המל" :ושפנ

 רייסו ,1946 תנשב ,ןילופב רוקיבל עיגהש ,ילארשי יאנותע

 : האר רשא תא ראתמ השראו וטיג תוברוח ןיב

 רורצ לע חטתשהש ,תובחס ייולב ףוטע ,ריעצ שיאב ונלקתנ"

 אלו ושאר ןהב חיטה ,הקונית תא םא קבחכ ןתוא קביח ,םינבא

 תוארל ינתלצה המלו ?םתוא תבזע המל ,ילא ,ילא :ןנוקלמ קספ

 ?הז לכ

 -ריאל "דסומה" תוחילשב 1945 ץיקב ץראהמ אצי רמאמה רבחמ *
 ותוהש ךשמב .1947 תישארב הצרא רזחו ןילופמ החירבה זוג
 .לובגה ירוזיאב ןהו זכרמב ןה לעפ ןילופב
 רשא ,החירבה תלועפמ םכסמ ח"וד לע ורקיעב ססובמ רמאמה
 ."הנגהה-ןויכרא"ב ובוש זאמ רמשנו רבחמה י''ע םשרנ

 יתיוול ןב ?ןנקמ אוה המ לע ?שיאה אוה ימ .םינבואמכ ונדמע

 ןגה דיל תוירגיסו םיכורש רכומ ,יאשרו ידוהי הז יכ ,יל רפיס

 .סנ ךרדב לצינ אוה .יקסנולב וא ,יקסנומ לאומש ומשו יסכאסה

 לככ והאצמו ותיב תא תוארל םינמרגה שוריג רחאל שיאה אבשכ

 ,ךכ ידכ דע עזעדזנו דרחוה ,רכזו דירש אלל ,הביבסה יתב ראש

 אוה זאמו ,םייחה םיחאה לא בושל רתוי ןוצר לכ ול היה אלש

 ."ןברוחה לע ןנוקמו םוקמה לע חטתשמ ,ןמזל ןמזמ ןאכ רקבמ
 .(41 'מע "תרחמל יאובב" :טמאס ןועמש)

 לצא דיחאו דחא היה ,רורחישה רחאל ,ןושארה רבדה םאו

 םידוהיה ידירששכ ,וירחא האבש הבוגתה התיה ןכ אל ,םלוכ

 זא .תוברוחה ןיב שפחל ימ תאו המ דוע ןיאש ,תעדל וחכונ

 .תונוש ויה תובושתהו ? האלה המו :םמצע תא לואשל וליחתה

 האושה ידירש--םילוצינה

 ,קר ריכזנ ולאה תובושתה לש ןתוהמ לע דומענ םרטב ךא

 ןתינ .ינגומוה ץוביק היה אל "הטילפה תיראש" היה לורקש המש

 ידירש ,תונחמה ידירש :תוירקיע תוצובק שמחב ןיחבהל היה

 -אירטפרה ינושארו םינזיטרפ ,םייראה תוריינה יאשונ ,תואטיגה

 רזכאתה לרוגהו האושה תוארומ ורבע םלוכ לע .מ"הרבמ םיטנ

 התיה הנוש ,םייחב םתוראשיה םצע לע םתמחלמ םלוא ,םלוכב
 .וטיגה ךותב וזמ הנוש ,ינלופ לש הווסמב ,הנחמבש וזמ רעיב

 ,הלאה םישנאה לכ לש םהייח חרואו ,םהיגהונ ,םהיתונוכת
 רחאל םג םהב וקבד ,האושה ימי ךשמב ולצינ םתרזעבש
 .רורחישה

 שיאכ הרורחיש םע הטילפה תיראש המק היפלש העידה

 רחאל .הפי הדגא אלא הניא -- לארשי ץראל תולעל ידכ ,דחא

 וראשנ ,שבגתנ בצמהו 1946-מ לודגה "סודוסקא"ה םייתסנש
 ורטשמ רשפיא 1957-ב רשאכ .םידוהי תובבר המכ דוע ןילופב

 35.000דמ הלעמל הצרא ועיגה ,תפסונ הילע הקלומוג לש

 ללותשהל הלחה רשא ,"תינויצ-יטנאה" תוינידמה וליאו ,םידוהי
 -כ לש םשורגל האיבה ,םימיה תשש תמחלמ רחאל ,ןילופב

 .םיפסונ םידוהי 0

 יטמרד הנפמ וויה 1947--1945 םינשה יכ ,רמול ןתינ ,ןכא

 ביגה בורה .ןילופ תודהי לש הידירש ייחב רתויב ינכפהמו

 התוא םישטונ ולחה םישנאה --הדיחא טעמכ הרוצבו ןפואב

 הבשו ,םינש ףלא ינפל םהיתובא-תובא ועיגה הילא ,ץראה

 ירזכאה םתומב המכתסהש המויאה הידגרטה התע םהילע הרבע

 .םהיחאמ ןוילימ השולש לש

 עיפשה ךכ רחאש ,הנושמ חור-בצמב םיורש ויה םיבר
 לוכא" לש הריווא תאז התיה .רדרדנו ךלהש םהייח-חרוא לע
 ונביבס םיתמו ותמ ,ונתמש יפכ ,"תומנ רחמ יכ התשו
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 תועווז לש עקר לע ,רורחישה תחמיש .םושלש ,לומתא ,םויה

 ךרע לשו םייחה ךרע תוספא לע תיפוסה הנקסמה ;רבעה

 ; חוכ הגקמש ףסכלו חוכל תמזגומה הכרעהה תמועל והשלכ

 .תוזולנ םייח יכרדל םיטעמ אל ופחדו וידחי ורבח הלא לכ

 ויה "תוירא תודועת" תוכזב םייחב ורתונש ,הלא ןיבמ

 הדבכה הכיסמה תא םהינפ לעמ ריסהל וחמש רשא ,םיבר

 אל םג ויה לבא .םמע קיחל בושלו ,םהייח תא הליצהש ,אושנמ

 ולגרתנש הלאכ ויה .לואשה םרועב ראשהל וטילחה רשא ,םיטעמ

 תוינלופל ואשינ ,לילכ וללובתנ ,םתביבסב ומלקאתנש ,םדיקפתל

 םהידליל וליג אל וליפאו רבד לכל םירצונ וכפה ,(םינלופל וא)
 תויחונו היצרניא ךותמ ךכ וגהנש ,הלאכ ויה .םתודהי דוס תא

 -- תודהיה לטנמ קיפסמ ונלבס ,יד :םמצעל ורמאש ויהו

 האווסהה .ונידלי תא ררחשלו ונממ ררחתשהל תעה העיגה

 שוטשיט ךות ,ףוסה דע וז ךרדב וכלהש ויה .עבטל הכפהנ
 .דבלב םמש תפלחהב וקפתסהש ויהו ,תידוהיה םתוהז לש אלמ

 םג הפרחו באכ תשרפל ךפה םימודמה םיירצונה תומשה ןיינע"

 םשורה תניחבמ ,רבדבש ךחוגמה דצה לע דוע רבדל ןיא .דחי

 ומצעל ארוק (!הדבוע) ןוסגילז בקעי ,לשמל ,רשאכ ,ינוציחה

 -ילעבו םיאנידמ ,םיכיסנ תלשוש םש יפל ,יקסיומאז י'ַזָאי אקווד

 המצעל תארוק ץכ הכלמ םא וא ;תורוד ךשמב םיינלופ תוזוחא

 םרוג התע תשמשמ וז הדבוע אקווד ךא .הקסרטראפינוב היראמ

 ינלופה םעה ינומהו םימשיטנאה יכ .םידוהיה תפידרל שדח

 :טמאס .ש) .ייהחפשמה תומש לש וז תופתושב םיצור םניא ללכב

 .(52 'מע -- "תרחמל יאובב"

 ינפל םג ."םילגד יאשונ" םיללובתמ ועיפוה הלא לש םדצבו

 םיללובתמ לש הקד הבכיש ןילופ ידוהי ברקב האצמנ המחלמה

 תופידרה .ןילופ תוברת לש הרשבמ רשב םמצע וארש ,תעדמ
 ,םלוא .םהיתוילשאל ירזכא ץק ומש המחלמהו םישולשה תונשב

 ,המחלמה ירחא הררועתה השדח תוללובתה ;ואפרנ םלוכ אל

 םעו ,(1944 ילויב) "ימואלה רורחישל ינלופה דעווה" ןוניכ םע

 .ןילופ יחטשל ,ול ףנוסמה ינלופה סייגהו םודאה אבצה תסינכ

 םג תוצעומה-תירבמ רוזחל וליחתה ,היצאירטפרה תישארב

 הלאב ,ןבומכ ,רבודמה) הווקסומ ינמאנמ םיטעמ אל םידוהי

 ,םייטסינילטס םירוהיטל ןברוק ולפנ אל םהו ,םהל קחיש םלזמש

 םג םהיניב ויה .ןילופמ םיידוהיה םיטסינומוקה לש םתיברמכ

 הרטשמו ןילופ רורחיש רשא ,םירשכומו םיינתפאש םיריעצ

 .םישדח תויורשפאו םיקפוא םהינפל וחתפ שדחה

 םג םיניצק התמדא לע ועיפוה ןילופ תודלותב הנושארל

 ורבעש ,תויברק תודיחימ םיניצק םהיניב .ידוהי אצוממ ,םיריכב

 יתורשב ויה םיבר םיניצק .הברעמ הווקסוממ תוברקה לולסמ תא
 םתודהיב םיאג םטועימ .יטילופ ךוניחל תודיחיבו ןוחטיבה

 המקנ תוחילשו תימואל הווצמ םדיקפתבו םדמעמב םיאורו

 םתודהי םילעהל םילדתשמה ,םיטסיריירק םבור ךא ,ררוצב

 .היתרשמכו תירטלורפה הכיפהמה יחילשכ ןילופ תא תרשלו

 וכנוחו ולגרוה ,םינשב תואמ ךשמב רשא ,םינלופה בור ליבשב

 התיה ,הלפש הירבו בל-גומ ןדחפ וב תוארל ,ידוהיה תא תוזבל

 םייפגמ םילעונו תונייטצה תותוא ירוטע הלאה םיניצקה תעפוה

 ,תקפסמ הביסו תדלומה לוליח ,םשה לוליח תניחבב ,םיצצונ

 יניעב ."הנומוק-ודי'ז"ה ידיב רישכמ שדחה רטשמב תוארל ידכ

 הווקת קיז וז העפות הררוע ,תאז תמועל םיטעמ אל םידוהי

 .אלמ ןויוויש לש תויוכזב םישדח םייחל

 22 ןילופמ הלודגה החירבה

 םידוהיל וסחיו שדחה רטשמה

 הביטקאל םימיה םתואב קוקז היה שדחה רטשמה םנמואו

 לכמ תירובצ הכימתלו ,לשממהו אבצה תורושב הנמאנ תידוהי
 .אובי אלש דצ

 ינלופה דעווה" ןגראתנ ,1944 ילויב ,ןילבול ריעה רורחש םע

 הלשממ"ל ךפה 1945 ראוניב רשא ,(ע.א.וא.א) "ימואל רורחישל

 ןיעמ אלא ,תיטסינומוק הלשממ וז התיה אל ןיידע ,"תינמז

 -ופה םילעופה תגלפמ" םיטסינומוקמ תבכרומה ,תיממע תיזח

 (0.5.1.) םירכיא ,(ע.ק.5.) םיטסילאיצוס ,(ע.ק.ת.) "תינל

 ויניע רשא לכ .םיטרקומדו םילותאק ,קי'ציילוקימ תושארב

 אובת ויתובקיעבש ,רבעמ בלש אלא הז ןיאש ,ןיבה תוחוקפ ויה

 .האלמ תיטסינומוק תוטלתשה

 המלענ אל ,ינלופה םעה ברקב תשרשומה ,םיסורל האנישה

 ףנוסמה ינלופה סייגהו םודאה אבצה רשאכ םג ,השלחנ אלו

 לע .יצאנה שוביכהמ ןילופ תא וררחישו הברעמ ומדקתה ,ול

 ילותאקה ךוניחה לעו תמדוקה האמהמ םיירוטסיהה תונורכיזה

 ןילופ תקולח לש ןנערה ןורכיזה דוע ףסונ ,יטסינומוק-יטנאהו

 .ףתושמב רלטיהו ןילטס ידי לע 1939-ב העצובש ,הנורחאה

 ידיב ,ןיטאק תורעיב םיינלופ םיניצק יפלא חצר לע תועומשה

 הדימעה ןכ ומכ ,האנשה יובילל ןהלש תא ופיסוה ,םודאה אבצה

 ,הלסיו רהנל רבעמ ,םודאה אבצה לש ברעתהל ילב ,דגנמ

 וידירש .השראווב ינלופה דרמה תא ואכיד םינמרגה רשאכ

 אבצ לש םילרנג לש םדוקיפב ,(8.8.) "ץראה אבצ" לש

 "םעה אבצ"ל דוגינב) ותבשחמ ךלה לכב ינמיה ,ןשיה ןילופ

 היה אל ,(לאמשה ישנאו םיטסינומוקה תעפשהל ןותנה 2

 ,תיממעה הכימתה .תינמזה הלשממה לש התורמ תא לבקל ןכומ

 תרתחמ תולועפל םתוא הדדוע ,רוביצב 4.8. ישנא ואצמש

 חוגינל תוימשיטנאה תא ולצינ םה ,םמע שפנ תא םעדויב .הלבחו

 הלשממה ירבח ינש ושמיש םהיציחל הביבח הרטמ) .ןוטלשה
 יאנושו ידוהי אצוממ ,םיקיתו םייטסינומוק םיגיהנמ ,תינמזה
 .(.ץנימ יראליהו ןמרב בקעי -- םיקהבומ ןויצ

 ןילופ לש םינושארה םימיב ,הרצונ ,ולא תוביסנ ףקותב

 .שדחה ןוטלישה ןיבל םידוהיה ןיב הבותכ אל תירב ,תררחושמה

 ןיב התרכנש ,םימד-תירב לע םימואנ ואשנ םיישארה וירבוד

 ףתושמה םדיתע לעו שוביכה ימיב ,םידוהי ןיבל םינלופ

 ברקב תצרמנ הלומעת להנל ולחה תונוטלשה .וישכע תדלומב

 תועצמאב תאזו ,"תררחושמה ןילופב םישדח םייחל" םידוהיה

 טטימוק"ב םהיגיצנו "דנוב"ה ידירש ,םיידוהי םיטסינומוק

 םייח) "ןבעל עיינ סאד" ןותיעה יפדמו ,"ידוהיה (יזכרמה דעווה)
 -לוב ,ולש תונותיעה תכשל שארו יקסברומ-הקבוסוא .(םישדח

 הנגהו ןויווש ,שפוח" וחיטבה הב ,הרהצה ומסריפ רנבורד בלס

 -יתב םוקישל הרזע הנתינ םגו החטבוה ."םידוהיה ייחה לע

 -טש"ב ,ברעמב תורייע בושיילו םיידוהי םיביטרפואוקו הכאלמ

 היה ,רומאכ .םינמרגה ינומה ושרוג םהמ ,"םיררחושמה םיח

 ברימ ךופהל ןיידע שלחהו שדחה ןוטלשה ןוצר הלא לכב

 ידירש לש םתונמאנ םג ילואו םנויסנ ,םהיתונורשכמ תלעותה

 תינלופה הגהנהה ישנאמ םידחא לצא םג ולעפ תאז םע .םידוהיה

 לבסו קבאמ ךות ולשחתנש ,םינכ תוירדילוס תושגר השדחה

 .המחלמה ימיב ףתושמ

 בורמ ,הטילפה תיראש ןיב קלחש ,אלפיי אל הז עקר לע

 -צהש ,תוילשאלו "שדחה םלועה" לש ןוזחל תותפתהל הטנ לבס

 .ינלופה רשנה ילמס תדונע ,תידוהיה הנוצקה תעפות החימ
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 ,שוכרה תיראשמ רוכמא --והערל שיא ורמא --תצק חונא"

 םתיא רבוד רשאכו ."םייחב וראשנ ילוא ,החפשמ ינב דוע שפחא

 -ירבה) "ןעפיוליטנא טינ טעוו עחירב יד" :םינוע ויה החירב לע

 .(31 'מע -- "החירבה יביתנב" :לקד םירפא) .(חרבת אל הח

 רוזיאב ,(ואלסרב) בלצורווב וזכרתנ 1945 ץיקב םנמואו

 20.000-מ הלעמל ,("םיררחושמה םיחטשה") תיתחתה-היזלש

 דוסי שמשל ,תונוטלשה תינכות יפל ,םיכירצ ויה רשא ,םידוהי

 היצאירטפרה םע ,1946-ב לודגל דוע דמעש ,זוכירל סיסבו

 .תוצעומה-תירבמ הלודגה

 התחירב--םידוהיה ינומה תבוגת

 תוקרפתה ךותמ םהימי םילבמה הכ דע ונינמש הלא לכ ,םלוא

 -לובתמה ,םתבצחמ רוקמ םילעהל םיכישממה ,האושה רחאלש

 -מנה ךותמ וא ,הרייראק ירחא הפידרו םזינוטרוטפוא ךותמ םיל

 תונבל םיפידעמו זוזל םיססהמה הלא ףוסבלו ,תיגולאידיא הק

 ,הלא לכ --ןילופ תמדא לע םיסורהה םהיתבו םהייח שדחמ

 לנומה לומ ,תיסחי ןטק זוחא אלא ,וויה אל ,ןובשח לש ומוכיסב

 םידוהיה ינומה .היבשותו ןילופמ םשפנ העקנ רשא ,םידוהיה

 ושעו "עמשנ"ל "השענ" ומידקה םא יכ ,וטילחה אל -- וטילחה

 ונרמאב) .המורדו הברעמ ,ידוהי םד תבוקע ,ןילופמ םכרד

 ילרחא ונתא וראשנ השעמלש ,חוכשל ונל לא ,םידוהיה ינומה

 אלו ,הלא םידוהי .(רתויה לכל תובבר המכ קר האושה

 ץוביקה לש ולרוג לע םמתוח תא ועיבטה ,םיססהמהו םיראשנה

 תמוקתל םילודגה םיפונמה דחאל וכפהו ,ולוכ הזה ידוהיה

 .לארשי

 ."החירב"ה תא ושעש ,םה םה
 לע דודנלו םוקל םידוהי תובבר עינה רשא ,חוכה היה המ

 תויושר םע קבאהל ,ןכתסהל ,תולובג בונגל ,הפוריא ינפ

 תולעל ןכמ רחאלו ,םיכרדב ,"תודוקנ"ב יערא ייח תויחל ,םירז

 רוביצ לש ושארב ודעצ םאה ? תועוער םיליפעמ תוניפס לע

 ינויצ ךוניח ירפ החירבה התיה םאה ! המוק-ימר םיגיהנמ הז

 ? יגולאידיא עונכישו ךשוממ
 .תונויצה לש םוצע רבצמ ןילופ תודהי התיה המחלמה ינפל

 תוגלפמ .השארב ודמע ,םיובנירג קחצי ומכ ,םילוגד םישיא

 התנקה םיירבע רפס יתב תשר .םינומהה שפנ לע ומחלנ תוינויצ

 תועונת .םיריעצ תובברל הירוטסיהו תורפיס ,תוברת יכרע

 .הילעלו ינויצ ךוניחל םיסיסב ושמיש הרשכה יצוביקו רעונ

 ,ל"קקה ילעפמ ,ץיק תונחמ ,םע-תופיסא ,תודיעו ,םיסרגנוק

 םיססותה הייח תא ונייצ -- םיירוביצ םיקבאמו םילקש תוריכמ

 הילעו ןילופ תביזע ללכל ךא .תינלופה תונויצהו תודהיה לש

 לש התוינידמ ללגב קר אלו ,םירבדה ועיגה אל תינומה

 .טדנמה תלשממ

 הדודש הראשנ ןילופ תודהיש רחאל ,סרהנ לכהש רחאל ,הנהו

 ידכ דחא ףא טעמכ רתונ אל םילוגדה היגיהנממ ,תקסורמו

 םוקל ,םיפייעה םידירשב ,חוכה םהב םק זא אקווד ,הגיהנהל

 .תכללו
 ? ךכל םתוא ףחדש חוכה היה המ

 ויה אלו םהיתומוקמל םידוהיה םירזוח ויה ,רומאכ ,תישאר

 םעפ וקקשש ןילופ ירע .םרבעו םתחפשממ דירש דוע םיאצומ

 -תיבל התיה ןילופ תמדאו "ןייר-ןעדוי" ויה םיידוהי םייח

 ראשיהל םשפנב זוע ואצמ אל םירזוחהש הרק ךכ .לודג תורבק

 .הארונה האושה תא הלילו םמוי םהל ריכזהש םוקמב

 24 ןהכ ןנחוי

 ידוהיה .האושה ימיב דדחתנ ימואלה טקניטסניאה -- תינש

 אל ,םהיניבש םיבוטה םג ולו ,םייוגה ןיב וייח יכ ,תעדל דמל

 ,םלועה תומוא ידיסח תואמ םתוא .םלועל םייח דוע ויהי

 ,המחלמה ימי לש הארונה הליפאב םהישעמ ידי לע ורהדזנש

 ,יוגה לש האנישה תא ריכהל דמל ידוהיה .םיב הפיטכ ךא ויה

 .אבחתמה ידוהיה לע םישדע דיזנ רובעב םיצאנה ינפב ןישלמה

 -- קשנל ורבח תא חצורה וא דדושה ,יוגה ןזיטרפה תא ריכה אוה

 ידירש תדמשהל להוצה ינלופה ןומהה תא ,ידוהיה ןזיטרפה

 ארק וישכע .זפ תומולחמו תוילשאמ וררחתשנ םידוהיה .וטיגה

 םגו תוילשאל דוע תותפתהל אלש ,ימואלה םויקה רצי םהל

 -וטרופואו ורבד ישוע ,ויחילשו ןוטלשה רשא ,תוחטבהל אל

 עירכמה םבורב ,םידוהיה .ביבסמ םירזפמ ויה ,םהינימל םיטסינ

 לש םתובידנ לע ךומסל הזמ תוחפ דועו םיבידנב חוטבל וצר אל

 .הגירהה איגל התיהש תאזה ץראה ייוג
 םישפחמ ויה ,םהיבורקו םהיריקי תא דוע ואצמ אלש ןוויכ

 קודבל םיסנמ ויה .ידוהי אוה רשאב ,ידוהי לש ותבריק התע

 ינבמ םנמוא ,ידוהיכ הארנהו םכרד לע הרקנה םאה ,הליחת
 ןפוצה תלאש התיה וז--(?ךמע) "!וכמע" .אוה ונתירב

 הכפהנ וז הלאש .םישגפנ ויהשכ ,שיאל שיאמ שחלב הרמאנש

 .1945 לש ןילופב תידוהי תוהדזה תמסיסל םג

 חוכלו תודחאל ופאשו םידוהי ןיב ןוחטיב ושפיח םידוהיה

 ינפלמ דוע םתנומא התיה תונויצהש ,םהיניבמ הלאל .ידוהי

 תייחתב הנומאה ,ינויצה ןוזחה .הרורב התיה ךרדה ,המחלמה

 -- הלת לע םוקת םידוהיה תנידמו אובי םוי יכ ןוחטבה ,לארשי

 ,רורחישה םעו .האושה ימי תוארומ לכב םייחה-םס םהל ויה

 הכלה ןויערה תא םישגהל שי התע יכ ,םליבשב היה יעבט ךא

 .רתלאלו השעמל
 רוא-ןרק השמיש הקוחרה לארשי ץרא ,םירחאל םג ךא

 תועווזמ לצינ ץראב ידוהיה בושיהש ,הדבועל םג .הליפאב

 לרותסמ הכישמ-חוכ עדונ ,וילע החספ המחלמה תרעסו ,האושה

 .טעמכ

 תינלופה תוימשיטנאה

 עינמכו רישי עינמכ תינלופה תוימשיטנאה הלעפ ,הז דבלמ

 .החירבל

 ,1947 לירפאב ,ןילופב יתוחילש םויס רחאל יתמשרש ח"ודב

 : ראשה ןיב רמאנ
 םורגופה רבד יל עדונ 1945 טסוגואב ,ץראה תא יתאצ ברע"

 -יטנאה סראש ,הנושארה הרהזאה התיה וז .בוקרקב ךרענש

 ,לכל ררבתנ .םינלופה תומשנ ךותב קומע ןיידע לחלחמ תוימש

 תוררחושמה תונידמב םישדח םירטשמ ןוניכו םיצאנה תלפמש

 ,םיימשיטנאה םירציה תא שרושה ןמ ורקע אלש דבלב וז אל

 ילתיארש המ ,םרב .םתוצרפתה תא רוצעל וחילצה אל ףא אלא

 .רעושמה לכ לע רבע ןילופב תכשוממה יתוהש תעב יניעב

 תונחמ תא רלטיה םיקה הרקמב אל יכ ,יתעדי יתאצ םרט

 םיעייסמה ויה םינלופה ;ןילופ ירעב אקוד םילודגה הדמשהה

 גשומהש ינרובס ,יתיארש המ יפל .הדמשהה עצבימב םיישארה

 הטילפה-תיראשל םינלופה סחי תא דוע םלוה אל ''תוימשיטנא"''

 -נמלרפה םיחוכיוה חירמ והשמ שי "יטנא" גשומב .תידוהיה
 תרצהל תונווכמה תויטילופ תועיבתמ ,19-ה האמה לש םיירט

 -וטס תונגפהמ -- רתויב םייטסרדה םירקמבו ,םידוהיה תויוכז

 .בובלו השרוו תואטיסרבינוא תומוח ןיב םתוללותשהו םיטנד
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 שיש ,ידוהי רחסמ דוע ןיא םויה !ונימיב הזה גשומה רוויח המ

 הייחו תינלופה תוברתה "דוהיי" לש הנכס דוע ןיא ; ועירפהל

 ותואב אטבתמ ידוהיל ינלופה סחי םויה .הנידמה לש םייתרבחה

 קיפסה אל רלטיה" :לעשו דעצ לכ לע ועמוש התאש ,קוספ

 '! המייסנ הבה" :תישעמה הנקסמהו ."הכאלמה תא םייסל

 -יטאמרגורפ דוסי לכ תללושמ םויה לש ןילופב םידוהיה-תאנש

 ינפל תוימשיטנאה ,לוכיבכ ,ותוא האשנש ומכ ,יגולואידיא

 יפוא תאשונו םילפא םירציב הלוכ תשרשומ איה .המחלמה

 תינלופה תוימשיטנאה לש םימדוקה הישרש לע .אדירג ינחצר

 .ירמח דחאו םייגולוכיספ םיינש : םיבושח םימרוג השולש ופסונ

 רתומו רקפה אוה ידוהי םד יכ ,הבשחמל לגרתה יוגה ,תישאר

 םירוהרה לכ וב תררועמ הניא ידוהי תחיצר .םימכ וכפשל

 םדאה לגתסה רשאכ ,ךכל לגתסה אוה .ישונא ןופצמ ירוסיו

 ,םינלופה ויה םירובס :הבזכאה םרוג ,תינש .תומהב תטיחשל

 י'ע ןילופ "תפצומ" בוש עתפלו -- םידוהיהמ ורטפנ ס"וס יכ

 :ישילשה םרוגהו .היסורמו םיינמרג תונחממ םירזוחה ,םידוהי

 יתרבחה הנבימב תיניצר הרומת הלח הירחאלו המחלמה ימיב

 ושענ םינלופה .תינלופה היסולכואה לש תויגולוכיספה תויטנבו

 ,המחלמה ירחא .תורוחס יחירבמו םירחוס לש םע רכינה םקלחב
 .םידוהיל תוכייש ויהש ,תויונחה תא םמצעל ושכר םהמ םיבר

 .םדוקה ותדובע-םוקמ תא ומצעל עבותו רזוח דדוב ידוהיו שי

 .וידחי םיבלתשמ תישרשה האנשהו "םישרויה" ינפמ דחפה

 ןילופב ימינפה יטילופה קבאמה .םימרוג דוע םיעיפשמ יאדו

 ףיסומ קפס אלל (תונוטלשה דגנ התסה ,תרתחמב היציזופוא)
 תוימשיטנאהש ,רורב םוקמ לכמ .תימשיטנאה הרודמה לע ןמש

 טרפ ,ינלופה םעה לש תובחר תובכש הפיקמ ןילופב השדחה

 הסנמו הנידמב ןוטלשה הגהב תזחוא ונלזמל רשא ,הקד הבכשל

 .םירציה תוצרפתה דעב עונמל

 בוחרב ,סובוטואב ,תבכרב ,םוידםוי הנכסב םינותנ םידוהי ייח

 -וביצ תוינוכממ ואצוה ,תונורקמ וכלשנ םידוהי תואמ .תיבבו

 תובוחרב םידודש ולפנ ,םישידאה םיעסונה יניעל וחצרנ ,תויר
 ."...בראממ ורונ ,םירע

 -ונכה דגג ץרמיג קבאמ םייזכרמה תונוטלשה ולהינ ,רומאכ

 םנוצר לשב םא יכ ,יכדרמ תבהאמ אל -- תוימשיטנאה תויפ

 .תינמיה תרתחמה ינוגרא תא לסחל

 ,הלשממה לש התטילש הססבתנו השבגתנ רשא דע ,םלוא

 םיללח ליפהל תונייוזמה תויפונכהו ימשיטנאה לגה וחילצה

 .בורל םיידוהי
 ,1944 רבמבונמ וחצרנ ,םסרופ אלש ,ידוס יתלשממ ח"'וד יפל

 ,1945 רבוטקוא דעו חרזמב םיינלופה םירוזאה רורחיש דעומ

 וליאו ,םידוהי 315 --תובכרב ,םיכרדב ,ןילופב תונוש םירעב

 .600-ל בורק היה םיחצרנה רפסמ תוימשר-אל תוכרעה יפל

 םירורמתה דחא ,רומאכ ,היה (1945 טסוגוא) בוקרקב םורגופה

 לכ ןיאו .הרומח תוחפ התיה אל 1946 תנש .רתויב םיקעוזה
 הפיחד הנתנ תינחצרה תוימשיטנאה תוללותשה יכ ,קפס

 .החירבל הלודג

 ?"החירב"ל החירב ןיב המ
 ךשמהמ החירב --העמשמכ הטושפ החירבה התיה הלחתהב
 .תוילשאמ החירב ,עזעזמה רבעהמ החירב ,תימשיטנאה הפידרה

 לילצ ,"החירב" לש הז חנומל היה םיבר םילארשי ינזואב

 ,םיטירבב קבאמה ימי לש ילארשי  .זיגרמו ליפשמ ,ינמרוצ

 000 ןילופמ הלודגה החירכה

 גשומה תא בהא אל ,הלוגב הרקש המ לע ןורחהו םעזה ימי לש

 לבגל םלוא ."הלפעה''ו "הלצה" לע זא ורביד ץראב .''החירב"

 הווהה ןמו רבעה ןמ החירב לכ םדוק וז התיה ןילופ ידוהי

 -- םשה תא עיבטה ימו ןכיה ,ךיא תעדל ילבמ ,םנמואו .דחי םג

 ןילופ לש תידוהיה תואיצמב םיצוענ וישרושש ,אוה יאדוו רבד
 -ויער העונתכ הרצונ אלו התיה אל "החירב"ה .האושה רחאלש

 החמצ איה .השארב ודמע םירכומו םילוגד םיגיהנמ אל ,תינ
 .שממ םייחה חרוככ

 -מאבו םיאנתב ,תונויצה תמשגה לש העונתל הכפה החירבה

 ,הזמ ינידמה קבאמהו ,הזמ האושה רשא ,םיינכפהמ םיעצ
 .םובייח

 חורבל ולחה ,עודי אל קיודמה םרפסמ ,םידוהי יפלא המכ

 םע .םיחירבמ לש םתרזעב ,הרורחיש ימי תישארב רבכ ,ןילופמ
 וז "תיטרפ" החירבמ רכינ קלח הנפ םודאה אבצה תומדקתה
 .ןיטטש ,תינופצה למנה-ריע ךרד ,הינמרגל

 סודוסקאה לע המתוח העיבטהש ,איה אל וז החירב םלוא
 ךפהש המ ..תיתוהמ אלו תיתומכ הניחבמ אל ,ןילופמ ידוהיה

 העונתל התוא ךפהש המ ,"החירב"ל ןילופ ידוהי תחירב תא

 הל ןתנ ,תדלומה בויח ןעמל תולגה לש תילאטוט הלילש לש

 .תויצולחה רעונה-תועונת ויה -- לגדהו ןוויכה ,ןפצמה תא

 -דחו רורב היה "החירב" לש השוריפ תועונתה ישנא יבגל

 ,םוסח וא חותפ ,לובג לכ ךרד ,לארשי-ץראל הכילה :יעמשמ
 ."ןבלה רפסה" ימוסחמ ללוכ ,םוסחמ לכ תצירפ ,םיבו השביב

 תידדהה הרזעה ילעפמל יעבט ךשמה ךא הז היה םהיבגל

 -חמבו תואטיגב דרמהו תודגנתהה תולועפל ,תואטיגב הלצההו

 .תויאבצ תודיחיבו םינזיטרפה תורושב המיחלל ,תונ

 ,המחלמה ימיב דוע תולגל ןתינ "החירב"ה לש התישאר
 היבמלגז רוזיאב 'ינויצה רעונה" תעונתמ םיריעצ תצובק התואב

 ךותו תמחול תרתחמ ונגריא רשא ,(וקסיב ,ץיבונסוס ,ץיבוטק)
 םבורב וחילצה ,םינמרגה דגנ תוזעונ תולועפ תרוש עוציב ידכ

 גומנ רשאכו .* 1944 תישארב ,לארשי-ץראל ךרד םהל עיקבהל

 תועונת ישנא ויה ,שבגתהל ולחה םידירשהו תוברקה ןשע

 ןוצרהו שואיה ,באכה תא םגרתל ועדי רשא הלא ,רעונה

 היפוח לא תרתוחה ,םע תעונתל ,הטילפה תיראש לש החירבל

 .תדלומה לש

 : תוירקיע תופוקת עבראל החירבה תעפות תא קלחל ןתינ

 רבעב ויהש םירוזיאב) 1944 ץיק ,רורחישה ימי תישארמ א

 ןלהל .1945 ויתס ימיל דעו (ןילופ לש םייחרזמה הירוזיא
 .'תישארבה תפוקת" -- וז הפוקתל ארקנ

 ."תונגראתהה תפוקת'' ןלהל -- 1946 ילוי דעו 1945 ויתסמ | .ב

 תאיצי" תפוקת ןלהל -- 1946 רבוטקואל דע 1946 טסוגואמ | .ג

 ."ןילופ

 םיבלשה" ןלהל 1947 תישאר דעו 1946 רבוטקואמ ד

 ."םינורחאה

 תישארבה תפוקת

 (המחלמה ינפלמ ןילופ לש הירע) ,הנליו ,הנבור רורחיש םע

 תואטיגה ימחול ,םינזיטרפ ,רעונה תועונת ירבח וליחתה ןילבולו

 .דכלתהלו דגאתהל ,וירבח תא שיא שפחל ,ץבקתהל

 הקדרפ לש הרפסב יוצמ וז הצובק לש היתורוקמ קתרמ רואית *

 ."םשו די" .צוה ,"רעסב םיער" :איזמ



27 

 ויתסמ לחה הפוריאב החירבה דקפמ היהש ימ ,לקד םירפא

 : ףיקמה ורפסב בתוכ ,6

 םתמחלמבש ,םינזיטרפה ויה וששואתהו וררועתהש םינושארהי'

 .םהיתוחפשמ תאו םתוא דקפש ןוסאל םימוחנת ואצמ םיצאנב

 םיליעפ רבח אצמנ תויצולחה תועונתה יאצוי םינזיטרפה ברקב

 רחא שפחל וליחתהו ,"הלצה"ה ןוגראל תודוסיה תא וחינהש

 וססיה ןיידעו םיידוהי-יתלב תומש לש םלצב וסח ןיידעש םידוהי

 ופתיש ,הטילפה תיראש ,םידוהיה םינזיטרפה .םידוהיכ תולגתהל

 תברקב וללוגתה דועש תויווגה יפלא ףוסיאב תוריסמב םמצע

 םתלועפ .הרובקל ןתאבהל םדי ונתנו ,תושרוחבו תודשב ,ריעה

 ,םהל השחר הטילפה תיראשש ןומאה תדימ תא הריבגה וז

 ,רורחשל םינושאר םימי םתואב הלועפל ךרע-בר היהש ןומיא

 .םיביצי ןוטלש יסופד ובצוה םרטב

 וחנוה ,ונינפל םיחנומ וניתמ דועב ,רורחשה ימי םתוא םצעב

 רחאל דימ ,תורבקה-תיבב הרכזא תעשב ."החירב"'ל תודוסיה

 ןיצק הנפ | תועמדל םיהובג אבצ-יניצק םג ואיבהש םידפסהה

 םתנגראתהש עדוי ינא" :ול שחלו .ס ונרבח לא ריכב יטיבוס

 םכל שרדית םא !וחילצה .ןאכמ םידוהיה תיראש תא חירבהל

 ולכותו (העונת-יוצ) ''הקבורידנמוק" םכל ןתאו ילא ונפ -- הרזע

 -- "החירבה יביתנב") ."הכאלמה תא תושעלו ,םוקמ לכב עונל

 .(55 'ע

 םינזיטרפה תביטחו םודאה אבצה י"ע הררחוש הנבור ריעה

 תא הב תוארל ןתינ תיגולונורכ הניחבמו ,1944 ראורבפב

 תואמ ויה ריעה יררחשמ ןיב ."החירב"ה תעונת לש התסירע

 המחלמה ינפל התנמ רשא ,ריעב ואצמ םה ; םיידוהי םינזיטרפ

 .םילוצינ 200-מ רתוי אל ,םיידוהי םיבשות 20.000-כ

 ,"רורד" תעונת ךינח ,יקסבודיל רזעילא ,םינזיטרפה דחא

 ,ביטרפואוק תמקה לש הווסמב רשא ,םירבח ןיינמכ וביבס ןגריא

 םידלי שופיחו םילוצינל עויס ,תידדה הרזע תולועפב ולחה

 -ייבוסה תונוטלשה רושיאב ,הצובקה המייק 1944 יאמב .םיידוהי

 יקסבודיל .הנבור ידוהי 20.000 לש םיחא-רבק לע הרכזא ,םייט

 רשא ,זמר הז היה .םישדח םייח ןינבו הגירהה-איג תשיטנל ארק

 .םילבאתמה להק י'"'ע בטיה ןבוה

 וירוענ תסריג רכזש ימ לכו הלדגו הכלה הנבורב הצובקה

 תא האר "תוברת" לש רפס-יתבמ וא ,תינויצ רעונ תעונתמ

 םיכרד שפחל היליעפ ולחה 1944 ביבאב .הכותב ומוקמ

 עגמ ורצי םש .ךכב וחילצהו טשרקובלו ץיבונר'צל רשקתהל

 ולעפש ,"דסומה" יחילש םע םג כ"חאו רעונה תועונת םע

 .טשרקובב

 הררחוש רשא ,הנליווב םק החירבה תונגראתהל ינשה זוכרה

 תועונת יליעפו םינזיטרפ לש הצובק הזכרתנ םוקמב .1944 ילויב

 ןסינ ,רנבוק אבא ,טנרמא ר"ד ,רזל םייח ,ק'צרוק הק'זור)

 וטילחה ,תורעיה ןמ םתאצב .(דועו יקסלבוק קחצי  ,קינזר

 ןילופל הליחת ,תידוהיה החירבה ןוגריאל םהיצמאמ  זכרל

 םע םירשק רושקל וחילצה םיחילש .המורד ,האלה םשמו

 הנליוומ םגו הנבורמ םג .הנבוק ,ץיבונר'צ ,בובל ,הנבור ישנא

 ,םתאיצי דדועל ,תועונת ירבח שפחל מ"הירבל םיחילש ואצי

 יצאנה שוביכה ימיב רשא ,גרבנזור היסצ .םירשק רושקל

 אוצמל ידכ ,ךרדל האצי ,תונכוסמ תויוחילש םעפ אל האלימ

 .הווקסומב םתוא התליג הרקמ ךרדבו ,תינוכיתה היסאב םירבח

 .בויקל הנבורמ אצי ("השפ") ןמכייר קחצי

 -תירבל תינלופ הניצק ידמב 1945-ב החלשנ הבורזא הקנח"
 ,ריכב ןיצק ינפב התוא ואיבה ,הווקסומב הרצענ איה ,תוצעומה

 רשק רוציל הדיב הלעש ירחא הרזח ,ררחתשהל החילצה .ידוהי

 08| ןהכ ןנחוי

 פ"עב דועיתה רודמ --רלמ דוד) ".תועונתה לכ לש םיליעפ םע

 .(וננמז-תב תודהי ןוכמ דיל

 תא קזחל שי יכ ,הרכהה הקזחתנו הכלה עובשל עובשמ

 תייוור ,ןילופ תמדא תא שוטנל םתטלחהב האושה ידירש

 -יוובו םינוידב .הקוחרה תדלומה יפוח רבעל חורבלו םימדה

 -שחו םילוקיש ,תומגמ ףרח יכ ,העדה השבגתנ םיכשוממ םיחוכ

 םישל שי ,(םינמרגב המקנ ןוגכ) םיבקונ םיירוטסיה תונוב

 םידדוב תחירב ךופהלו החירבה תא םיוואמה לכ שאר לע

 ,הטלחהל הכפה וז העד .ולוכ םעה תדידנל םיצולח תוצובקו

 ירחא ,ןילבולב הנליוו הנבור תוצובק ישאר ופסאתה רשאכ

 .הרורחיש

 יזכרמה ידוהיה דעווה
 םקוה ןילופ לש תינמזה הלשממה הננוכתנש רחאל המ"ןמז

 לימא ר"ד קיתו ינויצ גיהנמ ושארבו "יזכרמ ידוהי דעו

 דחאו םייוציפ יניניעל רש-תתל םג הנומ אוה) ןייטשרמוז

 תחלשמ שארב תאצל היה ,וילע ולטוהש םינושארה םידיקפתה

 -תיראש םוקישל ןומימ םש "סייגל"ו תירבה-תוצראל תידוהי

 ,יאדנובו טסינומוק םג ויה וז תוחילשל ויוולמ ןיב .הטילפה

 דיתע לע הדורו העירי תירבה תוצרא ידוהי ינפל ושרפ רשא

 ןיידע התיה ןילופ תלשממש םשכ .("השדח"ה ןילופב םידוהיה

 תונוטלשל התיה אל םג ךכ -- "תמדקתמ היצילאוק" לש בלשב

 תוחוכל רכינ םוקמ "ידוהיה דעוו"ב קינעהל אלא ,הרירב לכ

 ,יקצילאז .ז ריכזמכ ןהיכ ןייטשרמוז רד לש ודצל. םיינויצ

 דעווה .קיתו ינויצ ןקסע ,ןיישננוז .מ היה רבזגה ךא ,טסינומוק

 ,"דנוב"ה ישנא השולש ,םיטסינומוק השימחמ בכרומ היה

 םינויצה יגוחמ רקיעב בכרוהש) "דוחיא"ה יגיצנ העברא

 "הגיל"ה יגיצנ העברא ,(יחרזמה יגוחמו םהינוג לע םייללכה

 "לאמש ןויצ ילעופ" לש םיגיצנ ינש ,תדבועה י"א תעונת

 וירבח לע ."םחולה ידוהיה ןוגריאה"ו םינזיטרפ יגיצנ ןכו

 ,ןמרב ףלודא ר"ד ,ןמרקוצ קחצי :ראשה ןיב ונמינ םיינויצה

 .ד רייד ברה ,קייארג .ס ,רטפלס ןואיל ,קאס .י ,רבוסוק לדנמ

 ןוטלשהו ,תדבוכמ תוגיצנ וז התיה .(ישאר יאבצ בר) אנהכ

 -ויצה םירבחה .עייסל הטונו דהוא היה םימיה םתוא לש ינלופה

 םיאנתב חבשל יוארה ,ץמואבו דובכב וגציי יזכרמה דעווב םיינ

 הטילפה-תיראש תילע ןויער תאו ימואלה ןייניעה תא ,זאד

 לא גורחל ,ןויסנ לכ .תובר ויה תולבגמה םלוא .לארשי-ץראל

 ,תוצעומה-תירבמו תונחמהמ םירזוחה תטילק תולועפל רבעמ

 ,"טניו'ג"ה תרזע סויגו רישי ילכלכ םוקישו דעס תולועפמ וא

 .דעווב םייקסביה םירבחה דצמ תודגנתה תמוחב לקתינ היה

 ודגנתה לאמש ןויצ-ילעופ ישנא םג תמייוסמ הפוקת ךשמב)

 םינוכנ ויה םייטיבוסה םגו םיינלופה םימרוגה .(האיציה תעונתל

 וקבאמ ידה .תידוהיה תוררועתהה תעונתל המ-תדימב עייסל

 תונותיעהו ,ךכל םתוא ועינה ירוטדנמה ןוטלשב בושיה לש

 .יי'חל"'ו "לי'צא" יעצבמל םגו הנגהה יעצבמל בחרנ יוסכ הנתנ

 הצוענ הקולחה תינכותב תיטייבוסה הכימתה לש התישאר

 -צוי ויה דעווב םיאדנובהו םיטסינומוקה םלוא .םימיה םתואב

 תונגל ,תינלופה תדלומל םתונמאנ חיכוהל ידכ ,םרדגמ םיא

 םיחטשב םידוהיה תובשייתהל אורקלו "הקירע"ה תונויסנ

 ןילופ חסונ ן'זדיבוריב ןיעמ תריציל ,היזלשב ""םיררוחשמ"ה

 רשוכ תא "יזכרמה ידוהיה דעווה" ןמ ,ןבומכ לטנ הז .השדחה

 .ןילופ ידוהיל זא השורד התיהש ,הגהנהה
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 רפוסמכ ,ןילבולב זא ופסאתנ ןילופב הטילפה-תיראש לש הלזמל

 ינושאר ופרטצנ םהילאו ,הנליוו הנבור תוצובק ישאר ,ליעל

 -חולה ידירשו ("םייתאיסאה") תוצעומה-תירבמ םיטנאירטפרה

 תוגיהנמ המק "יזכרמה ידוהיה דעוו"ה דצב .השראו וטיגמ םימ

 -זוהש תולבגמב היכלהמב הלובכ התיה אלש ,תיצולח ,הריעצ

 ישארמ ,ןמרקוצ קחציו ןיקטבול היבצ :ןוגכ םישנא .ליעל ורכ

 ,"ריעצה רמושה" יגיהנממ -- רנבוק אבא ,השראו וטיג לש דרמה

 ידקפממ -- רלמ דודו קינזר ןסינ ,"רורד" יקסבודיל רזעילא

 וחינה -- םירחאו "ינויצה רעונה דוחיא" ידסייממו םינזיטרפה

 תויצולחה תועונתה ןיב "היצנידרואוק"לו החירבה ןוגריאל דוסי

 .וז המישמ עוציבל

 םישנאה ודדנ םשמ ,הינמורל הליחת היה החירבה ןוויכ

 .םיה יפוח לא (היבלסוגויל םג )הילטיאו הירטסוא ,הירגנוהל

 -ידרואוקה לש םינושארה היחילש ועיגה 1945 לירפא ףוסב

 הדגירבה לש היתודיחי ונח םש ,ויסיוורט לא תינלופה היצנ

 :החירבה ישאר םשל ועיגה הנש התוא ינוי ףוסב .תידוהיה

 רצונ .קינזר .נו רנבוק .א ,יקסבודיל .א ,רזל .ח ,ןייטשנרב .ל

 זכרמה ,"דסומה" ישנא ןיבל תינלופה "החירבה' ןיב יח רשק

 .הלפעהו הלצהב וקסעש ,הדגירבה ילייחו הלוגל

 -שהב רקיעב ונייטצה החירבה תלועפב םינושארה םישדוחה

 תא ןייצש ,ןיסולכואהו םימעה ידודנ לש ךילהתב התובלת

 המחלמ-יריצעו םייובש ,ויה ,םרורחיש רחאל דימ .הפוקתה

 ,םינווי ,םיתפרצ ,םינלופ ,הדובעה-תונחמ יריסאו םילוג ,םירוקע

 ,בכרב ימו לגרב ימ -- םיקחרמ םידדונ ,םימעה ראש ינבו םיסור

 הז ךילהת .םהיתבלו םהיתוצראל בושל ידכ ,תודועת "לבו םע

 תינטנופס ,תינומה היצאירטפר תעונת .שיא ןוילימ 30-כ ףיקה

 ויה םודאה-בלצה ישנא ידיו ,הפוריאב הללוחתנ ,תנגרואמו

 .הדובע תואלמ

 ,םימעה לכמ רתוי לבס רשא ,דחא םע לש היצאירטפרה םלוא

 החרכוה ךכו ,יטירבה "ןבלה רפסה" יקוח ףקותב הענמנ

 ""םינמור'ל ךפהיהל וצלאנ םידוהיהו תולובחת לבחתל "החירב''ה

 ."םינווי"לו

 "םינוויה"

 "םימוסחמה יצרופ" ורפסב רפסמ ,''החירב''ה יליעפמ ןפג אבא

 : (14 'מע)

 הפוריאב ורבע םיחדינו םירוקע ,םיטילפש הפוקת וז התיה"

 רדס רדעהו דואמ הלודג התיה היסומלורדנאה .ץראל ץראמ

 תובוט .תונוש תודועת תועצמאב רבעמ רשפיא תולובגה-תרוקיבב

 -ןיצק לש ,לוכיבכ ,ורושיא םע ,תוינוויה תודועתה ויה ןלוכמ

 תוצראב העודי התיה אל תינוויה הפשה יכ .יטייבוסה ריעה

 תעדלמ ויה םירוטפ וז הפש ירבודש דוע המו ,הפוריא זכרמ

 םא --הבושתמ קמחתהל ולכי ךכו ,הפוריא זכרמ תונושל תא

 .לוכיבכ תינווי ,תירבעב רוביד ידידלע םאו הקיתש ידי-לע

 םג "החירב'ה ישנא ונודמיל "הדילמ םינווי"כ ונגיצהל תנמדלע

 ילק" ,בוט רקוב -- "הרימדילק" :ןוגכ | ,תוינווי םילמ המכ

 ...בוט ברע --"הרפס

 שוגפנ אמש בר דחפ םידחופ ונאשכ ,תבכרה תנחתל ונאצי

 ונעסמ לכו ,תינווי רבוד םדאב וא םייתימא םינווי תצובקב

 "תוינווי" תוצובקש םירקמ ויה יכ ונל רפוס יכ םא .לשכיי

 לובגה-ירמושש אלא ,םייתימא םינווי םע לובגב ושגפנ ונומכ

 -- םייתימאה םינוויה וליאו םינוויה םה ונישנאש וענכתשה

 ."לוצגה תא חירבהל םיסנמה ,םישפחתמ םה"םה

 00 ןילופמ הלודגה החירבה

 :(החירבה יליעפמ) 'ץיבולומש םחנמ רפסמ הז גוסמ הרקמ לע
 האר תבכרה ןמ "םינווי"ה תרובח םע ותדרבש עריא דחא םוי"

 הנהו .תיחרזא שובל םדא םדילו םיינלופ לובג-יניצק ףיצרה לע

 ןעוט הז רוחב !ןייוצמ" :ורבחל רמוא םיניצקה דחא תא ועמש

 תא תוהזל תונמדזה ונל היהת !םיאב םינוויה הנה ?ינווי אוהש

 .שפחתמ ינלופ וא .ותנעט יפכ ,אוה ינווי םאה תעדלו שיאה

 ךא ,ןנד רוחבל רוזעל בל לכב וניצר ."ותדלומ תא שוטנל הצורה

 היה לד וניפבש תוינוויה םילמה רצוא ? תושעל ונלוכי המ
 -.-!הלועפה לכ תא ןכסל לולע יתימא ינווי םע ירבעה רובידהו

 הירבחהמ דחא חלשנ םינלופה םיניצקה תשקבל .הרירב התיה אל
 טפשמב שיא ותוא לא הנפ ונרבח .ומע חחושל ,םדא ותואל

 ותואש ןבומ ."אדסיחו אניח אימש ןמ ןקרופ םוקי" :רוהט "ינווי"
 ןיבמ וניאש םינלופה וארשכ .רמאנה ןמ המואמ ןיבה אל ינווי
 ול רמאו ,החצ תינלופב ,םהמ דחא וילא הנפ ,"תיתימא" תינווי

 ןועטל ונתוא תומרל דוע ףיסות אל ,אנ-עמש" :ןושלה וזב

 וללה .ךתפש -- תינלופה הפשה תא עמוש ךניאו ינלופ ךניאש
 בלצה תודועת םהידיב ,םצראל םירזוחה םייתימא םינווי םה
 ;התא ינלופ ,התא וליאו .("תיטיבוס תמתוח") 'ייטא'צפ" םע םודאה

 רוזחתו בוטה ךנוצרב םוקתש ךל בטומ !וצראמ חורבל הצורה

 יביתנב") ."חוכב ךריזחהלו ךתוא רוסאל ץלאא תרחא ,תבכרב

 .(65 'מע -- לקד .א תאמ ,"החירבה

 "תיבלסוגוי"ה ,"תינמורה" הפוקתה הומכו ,"תינווי"ה הפוקתה

 םיתעלו תועשעשמ םיתעל ,תויווח קר אל ובינה "תירגלובה"ו

 הטישב ורבע 1945 יאמ דע .שממ לש תואצות םג אלא ,חתמ לש

 היה םש) בוקרקמ ,10--15 לש תוצובקב ,שיא 3000-ל בורק וז

 הלועפה תא זכיר םש) ונסורק ,("החירב"ה זכרמ העש התוא

 םיטפרקה ירה ךרד ,הציבוד'זבז ,קונאס ("ןב" ,יריאמ השמ

 .הינמורו הירגנוה ,היקבולסל

 תוריינו תודועת לע תססובמ התיה "תינוויה היצאירטפרה"'

 תונוישר ,"ימואלניבה םודאה-בלצה" לש םירושיא .םיפייוזמ

 הלא לכב --ןלדוגב תומישרמ תומתוח םע םייטיבוס העיסנ

 הלא תוריינל הכאלמה-תיב ."םיטנאירטפרה' תוצובק ודייוצ

 .זדולל רבע 1945 ויתסב ,ןכמ רחאלו בוקרקב הליחת ןכש
 םירשכומ םירוחב רפסמ ועיגה רתויב םייביטימירפ םיעצמאב

 םיידוהי םיניצק םג ויה בר רזעל .תומישרמ תואצותל דחוימב

 "החירב"ה תושרל דימעהל וחילצהש ,םודאה אבצהמ םידחא

 .רפסימב םיברו םינוש םיספט

 -רוקמ .םיתעל ענמיהל ונלוכי אל ונתדובעבש תוניצרה תורמל"

 רוטב ,הדועתה ךותב .סדנוק ישעממ ףא םיתעלו ,רומוה בוט
 תא םימשור םירבח ויה ,"הדועתה לעב לש ועוצקמו וקוסיע"
 אוה ילותיהה ןשוריפש .המודכו 1.2. וא 2.6%. תויתואה
 "תורצ עשידי'" וא ,("החירב יקסע) "ןעטפעשעג החירבי
 דוהו רוזחו ךולה תולובגה תא ורבע ולא תודועת .(תוידוהי תורצ)
 םירבוע ויהש תונושהו תוברה לובגה-תודוקנ לש תומתוחב ועבט
 םיימשר םיספט וארו תודועתב ונייע תולובגה ירמושש העשב .ןהב
 ואיבהש םיזוירוק ויה .תורשכ תודועתכ םולביק ,תומתוח ללשו
 תודועת ופלחוהש שי .תולקתל ומרגש םג שי ךא ,תעד"תוחידבל

 התוא תורחא תודועת רסוח תאפמ םא ,םירבג תודועתב םישנ
 תולובגב ןמע וספתנ םישנאה רשאכו ,תירקמ תועט ללגב וא העש
 ,"החירבה יביתנב") ."םיטפשמו םירסאמ ,םיישק ונל ומרגנ
 .(551 'מע ,לקד .א

 לש תוצובק םג ונגרוא "היצאירטפרה" תטיש לע ףסונב

 חרואב ותייצח -- רמולכ ,"קוריה לובגה' רבעמל ,רקיעב םיריעצ

 םייעוצקמ םיחירבמ תרזעבו םירתסנ םיליבשב .ילגיל-יתלב

 םג ויה) .וז ךרדב םג םישנא רפסמ חילצה ,לובגה ירבע ינשמ

 הפוקתב (.םיחירבמה דצמ ,הדיגבו תימרת ישעמ לש םירקמ

 םיליבשה תא םמצעב "החירבה" ירוחב ודמל רתוי תרחואמ
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 התיה הפוריא תולובגב תיללכה המוהמה .םיליבומה ויה םהו

 .רבעמל החונ ץיקהו ביבאה תנועו ףפור חוקיפה ,המוציעב ןיידע

 קובקב רובעב ,דחוימב ודיפקה אל םייטיבוס לובג תורמשמ םג

 םוצעל םינכומ ויה ,תוינקירמא תוירגיס רקיעבו די-ןועש ,הקדוו

 תעשבש ,יטייבוס ןיצקש הרק :דדבלב וז אל .םייתש וליפאו ,ןיע

 עייס -- ותודהי ,ומצעל ול םג ילואו ונישנאל ,התלגתנ השעמ

 .בל לכבו לעופב
 .46007-ב םכתסנ 1945 ילויב םיאצויה רפסמ

 "היצזיביטקודורפה זכרמ"
 יזוכיר דחוימבו רעונה תועונת ושמיש "החירב"ה לעפמל סיסבכ

 הרשכה-יצוביק ויה אל הלא םיצוביק ."םיצוביק'ב הירבח

 תא .הילע-יצוביק אלא ,המחלמה ברע לש לבוקמה ןבומב

 יתרבחה ,ינחורה דצה לע וליאו "טניו'ג''ה קפיס ירמוחה סיסבה
 למימ תונורכזה תא םתיא ואשנש ,םיכירדמ ודקפוה ינויערהו

 וכרענ םיצוביקב .המחלמה יגפלש תועונתה "ינק"ב םהירוענ

 ונגרוא -- תורשפאה יפלו תירבע דומילל םיגוח ,םינוירנימס

 -לשש הריוואהו המגמה ,םלוא .םייעוצקמ םיסרוקו הכאלמ-יתב

 ,האיציל םא יכ ,םוקמב הייהשל אל תנווכמ התיה ,םהב הט

 .םדקהבו

 לארשי "ךמע" תחירב

 תפוקתב .דבלב םיצוביק אל הפיקה התישארמ "החירב"ה םלוא

 ברקב טועימ וויה םיצוביקה (1946 ץיקב) תינומהה האיציה

 החירבה ישנא וגאד רתוי םישק םינמזב םג ךא ,םיאצויה

 הייפואמ ובייחתנש תוריהז יעצמא תטיקנ ךות ,"לארשי ללכייִל

 רחאלו עסמל תאצל ונוצר עיבהש ימ .הלועפה לש ילגל-יתלבה

 ףרטצהו "אמסיס"בו םיאתמ "קתפ"'ב דייוצ ,וביט לע ודמעש

 .םיאצויל

 :הלא ויה החירבה תלועפל זא וחנוהש םיינוגריאה תודוסיה

 רבעל תועונת יחילש "החירב'ה םעטמ םיאצוי ויה הליחת

 -סה"ל ןתינ םא "חרחרל" ,רבעמה תויורשפא ררבל ,תולובגה

 ללכ ךרדב ."תודוקנה" תא םקמלו לובגה-ירמוש םע "רדת

 ידמל בורקו בושיי םוקממ קחורמ ,ידמל חוורמ ,תיב אצמנ

 תואל הכחמו םיאצויה תצובק תזכרתמ התיה "הדוקנייב .לובגל

 תולגתמ ויה תמייוסמ ךרד וא הדוקנ רשאכ .ךרדל תאצל ידכ

 היה ,("תופרשנ" תיעוצקמ ןושלב) תולספנ וא ,תונוטלשה יי'ע
 .הנגראתה השדח '"הדוקנ"ו ,תיבינרטלא ךרד ירחא שופיח ליחתמ

 -ולחה תועונתה ןיב "'היצנידרואוק" ,רומאכ ,המקוה ןילבולב
 הרשפ לע הרומ ומצעשכל חנומה .החירבה תולועפ עוציבל תויצ

 םישועה ברקב זא תומייק ויהש ,תומגמ יתש ןיב תמייוסמ
 -פמה דוריפה תמגמו הזמ תודחאהו דוכילה תמגמ -- הכאלמב

 .הזמ יתגל
 םיישממ םידוגיג ויה-אלכ ומלענ היתוארומב רשא ,האושה

 תיגולואידיא תופסלפתה ,םיקודקיד ,םידוהיה ןיב םימודמו

 ,םנמואו .דחאתהל הידירש תא ועינה -- םייתגלפמ תועד ידוגנו
 םג אלא ,תילולימ הניחבמ קר אל ,הייוטיב האצמ וז הפיאש

 תומדוק תורגסמ לע רובגל םינשנו םירזוח תונויסנב ,תינוגריא

 .תיברימ תודחאל רותחלו
 ,םינזיטרפ) ח"'חפ ,'הגילה"' ,"דוחיאה" : ןוגכ ,תונוש תורגסמ

 לעופה ויה -- (דחואמ יצולח רעונ) "םחונ" (םיצולח ,םילייח
 .תאזה הפיאשה לש אצויה

 22 ןהכ ןנחוי

 תא םירה רשא אוה ,תידמעמה תונויצה ךינח ,רנבוק אבא

 :רמא זעה ירישה ויוטיב חוכב ."ידוהיה לרוגה תודחא" לגד

 ."ידוהיל ידוהי ןיב םיחצורה וניחבה אל תואטיגב''

 : "דוחיאה" ל"דסייממ ,רלמ דוד עיבה המוד השיג

 -- הלוגב אל ןפוא לכב -- םוקמ ןיא ונילע רבעש המ לכ רחא"
 ךירצ ראשנש ידוהיה ץמוקה ,םינוגריאל אלו תוגלפמל אל
 ."תולעלו הלוגה תא לסחל ותרטמש ,דחא ןוגריאל דחאתהל
 .(וננמז תב תודהי ןוכמ דיל פ"עב דועיתה רודמ :רוקמה)

 .בר ןמז דמעמ וקיזחה אל ולא תופיאשו תומגמ םלוא

 -פמה" עקר לע ,תומודמ וא תוקדצומ ,חופיק תושגרהו םיכוכח

 םיביצקת ,החירבה יכרדב םיאצויה רפסמל "הסכמה'"ו "הת

 חטשב םג תדרפנ תוליעפל "תמייוסמ הפוקתב" ואיבה 'דכו

 -- םואית דסומל השעמל הכפה "היצנידרואוקה" .הז ינויח

 .קחודב תאז םגו

 : רצנ יבצ לש וירבדמ

 ינש הזב וקסע .תדחואמ ןילופב החירבה התיה אל הלחתהב"

 -- ינויצה רעונה שוגו (הגילה) תדבועה לארשי ץרא שוג :םישוג

 ,ולשמ רבעמ תודוקנ ול ויה ,דוחל דבע שוג לכ .(דוחיא) אביקע

 אל .תובר ויה תויושגנתהה .ולשמ הקיטילופ ,ולשמ טאראפא

 .("הנגהה ןויכרא" ךותמ) ,"הזכ בצמל םוקמ היה

 ךרענש ,ןודנולב יגויצה סנכב השענ בצמה ןוקיתל לודג ץמאמ

 הטילפה-תיראש לש תחלשמ האצי הז סנכל .1945 טסוגואב

 ןואילו ןמרקוצ קחצי ,רלמ דוד ,ןמסורג הקייח ,ןייטשרמוז .א)

 םיובנירג קחצי .ויפתתשמ ידי לע תושגרתהב הלבקתנו (רטפלס

 דעו" ר"ויכו ןילופ ידוהי גיהנמכ ,ולקשמ אולמ תא ליטה
 -ידרואוקה" הלצינ ותעפשהבו ,"תידוהיה תונכוסה לש הלצהה

 יגיצנ ןיב יטטירפ סיסב לע התתשוה "החירבה' תגהנהו "היצנ

 .הגילהו דוחיאה
 -לעו תדכולמ הלועפ לש -- וז המגמל תערכמו תפסונ המורת

 ןילופל ועיגהש ,"דסומה' יחילש ומרת ,החירבה חטשב תיתגלפמ

 .1945 ויתסב

 "דסומה" יחילש

 .המחלמה םויס םע הדלונ אל ןילופל תוחילש לע הבשחמה

 דוע ץראל ןנתסהל ולחה הגירהה-איגב שחרתמה לע תועידיה

 תשגרהו ארונ היה עוזעזה .1943-ב ןרושיא לבקלו 1942-ב

 תושעל ןתינ המ הבשחמה .םייתעבש הלודג םינואה-רסוח

 אלו םיבר בלב הרקינ המיחלל ןגראל ,ןנוגל ,ליצהל ידכ

 .חונמ הנתנ

 היהש ימ לש ויתומישרב םיאצומ ונא םיטבלה םתואל דה

 .ל''ז יבצ ןב רסיא ,ןילופב "החירבה"' דקפמ
 .1943 ץיקב רגינגב תוצובקה רבח תוריכזמב השיגפה ..."

 םירובס תוירבהו בר בושיב ןואכידה .ןימלע-לא ימי  םימיה
 השיגפ התואב .אבו שמשממ םינמרגה ידיב ץראה שוביכש

 ילא שגינ ,"הערה ינפ תא םדקנ המב" אשונב הנדש רגינגב

 ,םישנא תצובקל ףרטצהל ןכומ היהא םא ינלאשו לפרב ףסוי

 תורשכ םיכרדב םשמ רודחל תנמ לע ןרהטל תאצל תננוכתמה
 םיזוכיר רבדב תועידי ולבקתנ זא רבכ .היסורל תורשכ יתלבו

 .היבטלמו אטילמ ,היגלופמ םינמרגה תמיאמ וחרבש ,םידוהי לש

 הנווכה .לרואב םגו ןטסיקבזוא ,זקווקב םיאצמנ םיזוכירהש עדונ

 .ןרהטל היסורמ הלא םידוהי ורבעי ובש ,רשג רוציל התיה
 ותרטמש ףסוי-לתב םייקתהש סרוקל יתחלשנ רצק ןמז רובעכ

 . . .תדחוימה תוחילשל םישנא רישכהל התיה

 .המ םושמ :האב אל האיציל האירקה ךא . .. םייתסנ סרוקה



 יתבושת היהת המ יתוא לאשו במולוג והילא יל ארק ןמז רובעכ

 יתבושת .ןילופל םינחנצ לש הנכה תלועפל ףרטצהל ןמזוא םא
 ,התיה יתרעשה .הלטבתנ וז תינכות םג םלוא . .. תיבויח התיה

 שי ןהילאש תוצראה ןיב ןילופ תא לולכל ודגנתה םיטירבה יכ
 ,קפס יל ןיא .תאז התיה תילרוג הטלחה וזיא עדוי ימ .חונצל
 ,תומוקמה ראשל ומכ .ןילופל םילארשי רפסמ םיחנוצ ויה וליאש

 דגנתהל ןילופ ידוהי לע הקומע העפשה עיפשהל םתלוכיב היה
 ןינעה לכ ...תוילשאב תוגשל אלו רתאו רתא לכב םיצאנל
 .עקש

 תצעומ ןינבל אובל יתנמזוה 1945 טסוגוא ימימ דחאבש דע

 הבידאה התושרב -- ונובזע ךותמ) ". . . יבנלא בוחרב תולעופה
 .(.יבצדןב הדע 'בג לש

 טלשה תחת ,לעופה-דעווה ןיינבל דומצה ,הז ןיינבב ןכאו

 .'דסומה" הטמ ןכש ,תולעופה תצעומ לש "התוסחב"ו םימתה

 דמע ושארבו 'ב הילע אשונל הנגהה לש העורז היה ,"דסומה"
 .(בוריאמ זא) רוגיבא לואש

 : םיחילש השולש ןילופמ החירבה ןוגריאל וחלשנ ןאכמ

 ןהכ ןנחוי ,השימחה-הלעמ 'בק רבח ,("ןועמש") יבצ"ןב רסיא
 -נסכלא" ,רצינלמ זא) רצנ יבצו קחצי-לת 'בק רבח ("ןועדג")

 ישרפהב דרפנב וכרד השע םהמ דחא לכ .םינולא 'בק רבח ("רד
 -יתלב חרואב ץראה תא ובזע םה .רפסמ תועובש לש ןמז

 םיליפעמ תדרוה רחאל הילטיאל ורזחש ,תונטק תוניפסב ,ילגל

 ידמב התצקמ ,םכרד תא ושע הילטיאל םעיגה רחאל .ץראב

 -סוכ'צ ,הירגנוה ,הירטסוא ךרד ,םיטילפכ התצקמו הדגירבה

 -פסב ןילופל עיגה "ןועמש" .יצחו שדוחכ ךרא עסמה .היקבול

 -בונב -- "רדנסכלא" ,רבוטקוא תליחתב "ןועדג" ,1945 רבמט

 הדגירבה-שיא ,סיקרוס יכדרמ םתוא ךירדהו החנה .רבמ
 החירבה תולועפ לע דקיפ םשמו ,הירטסוא ,ץארגב בשיש

 יגיהנמ ןיבמ םיטעמל ךא רסמינ םתוהזו םאוב דוס .הפוריאב

 לע השולשה ודיפקה םתלועפו םתוהש ןמז לכב .םוקמב תועונתה

 יטרפ םגו ,םירוגמ תומוקמ ,תומש תפלחה ללוכ ,תרתחמה יללכ

 דציכ ,םימיה םתואב ,ןוכנ לא עדי אל שיא .תינוציח העפוה
 -תירבב םתולת תא רתויו רתוי םילגמה ,ןילופ תונוטלש וסחייתי

 דחוימבו ''החירבה'' ןוגריאל ,םיינויצה םינוגריאה לא ,תוצעומה
 הרטמבו יקוח-אל חרואב ןילופל ורדחוהש ,םילארשיצראל
 .תרדגומ תינידמו תינוגריא

 ךישמה רדנסכלא) 1947 דע הכשמנש ,השולשה לש םתוחילש
 הז םדועי ףקותב ."החירבה' ןיינעל שדוק התיה ,(1947 סרמ דע

 םתוח ועיבטה םה ,"דסומה"'ו ץראה יחילשכ ,דחוימה םדמעמו

 ,רקיעב .םאוב ינפל דוע ,ראותמכ הלחה רשא ,הלועפה לע קומע

 תועוגתה לכ .םימרוגה לכ דוכילל וז תוחילש האיבה
 םיחילשהש ,וילאמ ןבומו יעבט רבדכ ולביק היצנידרואוקהו

 .לעפמה שארב םידמועהו םיכירדמה ויהי "םינומלאה"

 ברקב הלועפל םיחילש םג ןילופל ועיגה 1946 תנש ךשמב

 .ישי ר"'ד ,תידוהיה תונכוסה לש ימשרה הגיצנו רעונה תועונת

 ,הטיול ,שישר) תיבושי תחלשמ לש םיימשר םירוקיב םג וכרענ

 .לוק השמ לשו גנילזיצ ןרהא לש דרפנבו ,(ץרוק ר'ד ,ברפרבליז

 ברקב תאש רתיב תבשנמ הלחה לארשי ץרא לש החור
 .הטילפה תיראש

 הדגירבה תחלשמ לש הרוקיב

 ,הדגירבה תחלשמ לש הרוקיב היה תחכשנ-יתלב היווחכ
 .1945 רבמצדב

 ערואמ לארשי ילייח םע רכנב השיגפה התיה יליבשב םג

 4 ןילופמ הלורגה החירבה

 -- ינרכוז ! הטילפה-תיראש ברקמ ידוהי ליבשב דוע המ .שגרמ
 תמחלמב לפנ) ןיטנא (ריאמ) הרמ ,תחלשמה רבח םע יתכלה
 לש םיגלשומה היתובוחרב (םינצינ תנגה לע ברקב רורחשה
 הקתיר ,הדרי רבכ תילולפאהו ברע תעש וז התיה יכ ףאו ,'זדול
 לע תידוהיה הדגירבה למס דחוימבו וידמ ,הרימתה ותומד
 בחר בלהו .םיבשו םירבועה לש םיאתשמה םהיטבמ תא ,ולוורש
 תמדא לע לארשי-ץראמ ידוהי לייח לש וז העפוה לע הוואגמ
 ,תחלשמה םע הפיסאה הכרענ וב ,םלואל ונעגהשכ .ןילופ
 -תונחמ יאצוי ,םיחכונה ."םימלוחכ ונייה" תריווא םש הררש
 ורתתסהש םישנא ,םייטייבוסה הייפכה-תונחמ ,םייצאנה תוומה
 -ץרא לש הילייח תא םבריקב וישכע ואר ,תורעיבו םירקנובב
 םיידיה .תידוהיה המקנהו הלואגה ,המצועה יחילש תא ,לארשי
 וצצונ םייניעהו "סֶָרד-לַטֶּב"ַה לוורשל רופתה ,דוד-ןגמב ועגנ
 .העמיד וליזה םגו ורואו

 תונגראתהה תפוקת

 לש םיינוגראהו םייתעונתה תונורקעה ושבוג רבד-תישאר
 : םכוס תועונתה תוגהנה םע םואיתב .הלועפה

 החירב תלועפ להנל תועונתו םינוגריא לע רוסאל .א
 -מוצמ םידממב יכ םא ,ולאכ תועפות ןיידע ויהו) תיאמצע
 תילארשיה תחלשמה תגהנהב הלועפה תא ססבל ; (םימצ
 ןמ אלש םירבחכ) ףרצל ,תמייקה תיטטירפה הקולחה לע
 ןורחא ףיעס .לארשי-תדוגאו ר"'תיב יגיצנ םג (ןיינמה
 דחוימב -- תמייוסמ תודגנתהב הליחת לבקתנ יכ ףא ,הז
 -- ןילופב רכומ דמעמ היה אל ולא תועונתלש רחאמ
 י"וגא ישנא ןהו ר''תיבמ וירבחו רקסל ץרפ .ומצע קידצה
 .היישעה תודחא תא קימעה םפוריצו םתוריסמ וחיכוה
 .היפל לועפלו תישדח-תלת תינכת דבעל .ב

 ובייחתיש ,תועונתה יי'ע םיצלמומה ,םיליעפ תווצ זכרל .ג
 תינכות יפל םליעפהלו ,החירבה ןייניעב קרו ךא קוסעל
 .תרדוסמ
 ןופצה רוזא : םירוזא השולש יפל הלועפה תא קלחל .ד
 -םורד (בלצורווב זכרמה) ברעמ-םורד ,(ןיטטשב זכרמה)
 תומוקמ תשולשמ דחא לכב .(ץיבוטקב זכרמה) חרזמ

 םיגיצנמ םוקמ לכב תובכרומ) תוירוזא תודעו ומקוה הלא
 חקפל היה ןדיקפתמ ,ולא תודעו .(תונוש תועונת שולש לש
 הבש ריע ,'זדולב עבקנ יצראה זכרמה .ןרוזאב הלועפה לע
 .רתויב לודגה ידוהיה זוכירה םג היה

 םלוא ,םיינכפהמ םישודיח ךכב ויה אל רבד לש ודוסיב
 ףיעסל .םייפסכ ןהו םיינוגריא ןה ,רתוי םישבוגמ םיסופד ועבקנ
 "הלגליג" םהב ,םימוכסה יכ ,הבורמ תובישח העדונ הז ןורחא
 היה .ושדוחב שדוח ידמ ולדגו ידמל םייניצר ויה ,החירבה
 עבטמב ורימהל ,היתולובגל ץוחמ ןילופל ףסכ ריבעהל ךרוצ
 ידכ םגו בוטה רדסה ןעמל םג .ב"ויכו תואצוה ןממל ,ימוקמ

 השדקוה ,םיגהונו תודימ רהוטמ תירשפא הייטס לכ עונמל
 .הז אשונל תיברימ בל-תמושת

 םדא חוכב בחרוה ,'זדולב ןכוש תוריינל "הכאלמה תיב"
 .'ןיע ובבוש" תואצותהו םיינכט םיעצמאבו

 םיליעפה תומש יבגל ןה ,("םידוק") ןפוצב שומיש סנכוה

 רבעמ ,"החפשמ" וארק תחלשמל .םירחא םיחנומ יבגל ןהו

 יתיאלקחה הדעווה' הנוכ החירבה זכרמ ,"לויט"ל ךפה לובגה
 רלודל ."'דוד" תונכוסלו "הדלוג" וארק םידבועה תורדתסהל
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 ."ףלודא" -- ינמרגה קראמל וליאו (זייו .ס לש ומש לע) "ןפטס"

 ,"ןק"ל התיה השראו :םישדח תומשל וכז תוינלופ םירע םג

 -- בוקרק ,"'ריזח" -- ןיטטש ,"ףינס" -- ץיבוטק ,"ןועמ"'ל זדול

 -- הירגנוה ,"ל"רהמ"ל התיה היכ'צ ."ףתרמ" --ןילרב ,"רדח"
 .הנהכו הנהכ דועו ,"ןימינב" -- הילטיאו "רגה"

 תלוטנ התיה אל היצריפסנוקה יללכו ןפוצה לע הדפקהה

 יגהונ קיתעהל ןוצר ךכב היה אל יאדוובו תישעמ תובישח
 היה ,תוערואמה וחיכוהש יפכ ,םלוא .תינלופ תואיצמל הנגהה

 -בייה ברקמ םיאנושו םינישלמ ינפב רמשיהל ןה ,ינויח ךרוצ

 -ומלאו ותולת-יא ,ותואמצע לע רומשל ןהו ,תימוקמה היצקס

 בוטכ תונוטלשה וב ושעי לבל ,ליעפה ןיערגה לש ותוינ

 הרזע וז הטיש .ןוכנל תאז אצמת םתוינידמ רשאכ ,םהייניעב

 ירקמו) תונוטלשה דצמ תולכנתהו םירסאמ עונמל המ-תדימב

 (*1946 תליחתבו 1945 יהלשב דחוימב ,םיטעמ אל ויה םירסאמה
 .םיריסאה רורחישל העייס םגו

 ; החירבה תולועפל ירקיע סיסב ושמיש תויצולחה תועונתה

 בצמה םלוא .םיאצויה יניערג תאו םיליעפה תא וקפיסש ןה
 ומצע האר העונתה תגהנה רבחו ליעפ לכ ויפל ,ןכל םדוק ררשש
 וישרשש ,םיליעפ רבח םקוה .קספוה ,החירבב יאמצע קסועכ

 השדקוה תדחוימ בל-תמושת ."החירב"ב וקוסיע ךא ,תועונתב

 םה ףא ,ןגראתהל ולחהש ,םידליה-יתבבו םיצוציקב השענל

 ,תצרמנ תיכוניח הדובע םהב השענ .היצנידרואוקה לש התוסחב

 אל ; םיינויער םינוירנימס וכרענ ;םיחילשה םג קלח ולטנ הב

 תונוטלשהש ,םיצוביקה םתואבו ,תינפוג הרשכה םג החנזוה

 -רופה ינפב) תימצע הנגהל קשנ-ילכ רפסמ םתושרל ודימעה

 .קשנב שומישב םירועיש םג ומייקתה ,(םיימשיטנאה םיע

 אשינ ולוכ לעפמה .הללכתשנו הכלה החירבה ןוגריא תטיש

 םינזיטרפ םקלחב ,תוריעצו םיריעצ 200-כ לש םהיפתכ לע

 םתצקמ .המחלמה ימימ קבאמו-םייח-ןויסנ ידומל םלוכו ,רבעשל
 -- תורחא תוצראב "החירב"ה תולועפל ןמזה ךשמב ורבעוה
 םע ואצי םתצקמו -- הילטיאו הינמרג ,הירטסוא ,היקבולסוכ'צ

 וראשנ בור יפ-לע .םירחא ואלימ םמוקמ תא .ךרדל םהיצוביק

 ויהו רפסמ םישדוח םייוסמ הלועפ-רוזיאב "םיקינ'חירב"ה

 -משמ םע "וכבתסנ'ש םושמ וא ,"םתדובע םוקמ" תא םיפילחמ
 םוקמב "הדולח תולעהל" אלו ןנערתהל ידכ וא ,לובגה תור
 .דחא

 םהרבא יפמ רפוסמ םתדובע לעו םישנאה לש םייפוא לע

 .ךי'זבלווב לעפש ,הדש

 תא םיאור ונייה הטמלו ליבשב םירבוע ונייה דחא םוקמב"

 םוקמב אקוודש הרוק היה םעפ אל .רפסה-ליח תדוקנב רואה

 לש םיבלכה חובנל םיליחתמ ויה זאו הכוב קונית ליחתה אוהה

 םה .הזכ עגרב םיליעפה בצמ תא ראתל השק אל .םילייחה

 םאש ,רמאו .מ םהרבא אב דחא רקוב ...םהל יופצ המ ועדי

 ליבוי אל אוה ,תוקונת וא םידלי ויהי םיאבה םיטרופסנרטב

 לש טרופסנרט םע היה םהרבא רשאכ ,הלילבש יל ורפיס .םתוא

 תוקונית המכ וליחתה ,רפסה-ליח תנחת לעמ שיא האממ הלעמל

 ספטל רגובמ םדאל השק היהו םשג לילב היה רבדה .תוכבל

 .דואמ השק וילע עיפשה הז ,ןבומכ .ץובב םירהב

 דוע ונחקל .ףסונ טרופסנרט חולשל ונטלחה םימי המכ ירחא

 -סנרט ונגשה לובגל בורק .םידוהי האמ םע ונאציו תוינוכמ יתש

 תוריקחו רסאמ תופוקת יתש תולבל "הכז" ולא תורוש בתוכ םג *

 -סוכ'צ) הברטסוא--הקסברומב היינשהו ץיבוטקב תחא --- תוצרמנ

 .(היקבול

 08| ןילופמ הלודגה החירבה

 שארב ותוארל יתמהדנ ,םהרבא תא תוארל יתרהימ ,רחא טרופ

 -וטש בוזע ?הרק המ ,יתלאש ,םהרבא .קונית ןשי ודיבו םידעוצה

 קורזל ?הז יטילופ רגהמ םע תושעל המ יכו ,יל הנע אוה ,תוי
 .('הנגהה ןויכרא' ךותמ) "?ותוא

 ,הדיחיל ךפההל ולחה וז השודק הכאלמב םיקסועה םישנאה

 םיקינ'חירב" םמצעל אורקל וגהנ םה .תפתושמ תוחילש אשונל

 היה ,(תורוחבה ויה תוטעמ אל יכ) םהמ תחאו דחא לכבו

 -יבדו הישות ,תונקתפרה ,לובג-אלל-תוריסמ לש בוטרוקמ רתוי

 העיריה רצקתו--םהמ םיבר יתיארו יתרכה .הרטמב תוק

 םישוע ,םינושמו םינוש םיבצמב םהיללעמו םהיתומש ריכזהל

 ,םבג לע םידלי םיבחוס ,םירה יליבשבו תודשב םימיכ תוליל

 תולובגה ירמוש םע "םירדתסמ" ,םילשוכל םיעייסמ ,םידדועמ

 -מרד הזופב וחכנ םיבצינ ויה לייחה לש הבור םדגנ הנפוה םאו

 אל רלטיה !הרי !הרי" : םיקעוצו (? רומיה וא בל-ץמוא) ,תיט

 ."!ומוקמב חילצת ,תוצעומה תירב רוביג ,התא ילוא ,קיפסה

 םיחירבמ דוחישל ,תודועת ףויזל ,תולשהל ןורשיכה לכ םעו
 -'חירב"ה וראשנ -- םהידיב ודקפוהש ףסכ-ימוכס םע ,םירטושו

 .םמע תמחלמ םימחולו םירשי ,םירוסמ ,םינמאנ "םיקנ

 : ךבילרק לאירזע ר''ד םתוא ראית ךכו

 ,םיהובגה םהיפגמב -- םה םידוהיש םהב דיעת אל םהינפ תשרא"

 ןוחטבב ,ינורגה םרובידב ,קשופמה םכוליהב ,םיכועמה םהיעבוכב

 .םהיתועונת לכבש ימצעה

 -תותיא םיקפודו הליל ןושיאב םיעיפומ.םש רחמו ןאכ םה םויה

 האבסמב םויה עצמאב םיבשוי ;רעיב רכיא-תיב לש סירתב המסיס

 תשלוב יניצק םע תולודג םימ"תוסוכמ הקדוו םיתושו תקפקופמ

 תירבעבו תונבצעב םירסומו סוחד ןופלט-אתב םיעיזמ ; םירוכיש

 רקי רפס לע והשמ תוקוחרה הפוריא תוריבמ תחאל הטוהר

 והשימ ררחתשיש ידכ תאזו ,רמשמ לכמ וילע רומשל שיש ,בושחו
 .והשימ לש ורסאממ

 םיבשוי עגר .םיטהל-ישועכ םיעיפומו םימלענ .םירתו םישלוב

 לגרב םיכרושו םידרוי םה עגר ,םירהודו תינוכמה הגה דיל

 ןורקב םיעסונ .דחא הלילב םישולש ,םירשע ,םירטמוליק הרשע

 םידדומו רהנ תודג לע םידמוע םניהו םיצפוק םש-יאו חונ הניש

 (29.5.194ד 'יהפוצה") .''תוצחל רשפא יתמ ,תואיגה המ ,בחורה המ

 ךרד ישופיח
 תונשב ולעפ ןילופ לש ימורדהו יברעמה -- היתולובג ךרואל
 .רבעמ "תודוקנ" םירשצכ 5

 קודבל ,השיגו רבעמ יכרד שפחל םירייס םיאצוי ויה הליחת
 -ולכואה ברקב חורה יכלה לע דומעל ,תולובגב הרימשה ירדס

 תריכשל תורשפאה קודבל ,םינושאר םירשק רושקל ,היס

 םהיחוויד ךמס לע ."תודוקנ"כ ושמשיש ,םימיאתמ םינקתמ

 תוצובק תואצוי ויהו זכרמב הטלחה תלבקתמ התיה םהיתועצהו
 הכלה ךרדה תא ןוחבל ידכ ,םימצמוצמ םירפסמב ,תונושאר

 .השעמל (הכילה וא)
 -ןב רסיא לש ונובזעב יוצמה ,1946 ראורפבמ ,ןטק קתפב

 : רומאל בותכ ,םירייסה דחאמ חלשנו יבצ

 . היכ'צל דנלדירפמ ךרד הנשי"
 (8בוסתאג -- יכ'צה דצה ,ע7160186 אוה ינלופה דצה)

 םיעיגמ .מ"ק 4 הקנוימק ןוויכב ליבשב םיכלוה דנלדירפמ

 דצמ --רעיה) העבג לע רעיל םשמו קמעל הליבומש ,הדוקנל

 םיכישממ .רמגנ אוהו רעיה םע דחא רטמוליק םיכלוה ,(ןימי

 רטמוליק הלאמש םיכישממ .תועבג םע תודשל םיעיגמו הנימי
 רטמוליק הלאמש םינופ ,וב םיסנכנ אל .לודג רעיל םיעיגמו דחא
 ."ןייטשלואל לגרב מ"ק 5 םיכישממ .הקנוימקל םיעיגמו דחא
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 םישופיח םיכרענ דימ ויה ,התלעפהו ךרד תריחב רחאל

 .רוזיאה ותואב תיביטנרטלא ךרד אוצמל המגמב םישושיגו

 היהש יפכ ,הנושארה ךרדה "ףרשית"ש דע תוכחל ילב תאזו)

 התיה תאזה ךרדה רשאכ ,םעפ"ידמ ,םנמואו .(םדוק גוהנ

 ךוסחל ,הייגשה ךרדל תוריהמב רובעל היה ןתינ ,"תפרשנ"

 .םיצמאמו ןמז ךכב

 'א רוזיא
 (לנופצה) 'א רוזיאב .םירוזיא השולש ןיב הלועפה הקלוח ,רומאכ

 יונכל התכז וננושלב רשא) ןיטטש-למנה-ריעב היה זכרמה
 םיללעמ-בר םוקמ םש היה תוליעפה תפוקת לכ ךשמב .(ייריזח"

 -נרטה" .םינווגמ םיעצמאו תוטישב םש הלעפ החירבה .תואצותו

 הלבות יעצמאב ,ןילרב ןוויכל ,הברעמ םיאצוי ויה "םיטרופס
 החירבה י''ע תורוכש םודאה אבצה לש תויאשמב הליחת : םינוש

 תינוכמ תעסונ התיה תינוכמה ינפל" .םידחוימ "םירדסה' יפ-לע

 ".טרופסנרטה" ינפל חטשה תא תקדובו "החירבה" לש תיטרפ

 תב תודהי ןוכמ דיל פ"עב דועיתה רודמ -- קי'צברק .מ)

 .(וננמז

 ... תוריסבו תודוסאב ,תובכרב םג ונשמתשה תויאשמל טרפ

 יקישאזב -- ןיטטשמ תימורד ולעפ רתוי תונטק תודוקנ

 .(י'תפרי') ירא'זבו ("הרפ")
 הינמרג ידילי ,"םיטנאירטפר" רותב וא םשמ ואצי םידוהיה

 .ןיזרבא תוסוכמ תויאשמב ,םמוד "אשמ" רותב וא ,לוכיבכ

 .הז רוזיאב םהידקפמלו םיאצויל וברא תוטעמ אל תונכס

 םמצע תא ונכיס ,וז הלועפ שארב ודמעש ,תורוחבהו םירוחבהו

 .הליל-הלילו םוי-םוי
 האיציה תעוגתל עירפהל םיסורה ולחה 1946 יאמבו לירפאב

 םנוצרמ םא יכ ,"החירב"ב עוגפל הנווכ ךותמ קר אל ,ןיטטשמ

 תיצחמב .רוזיא ותואב וגשגישש ,החרבה תולועפל ץק םישל

 רצעמב וליבש רחאלו ,ןיטטשמ םכרדב שיא 60 ורצענ לירפא

 .ןילופל ורזחוה רפסמ םימי
 הליל ותוא .1946 יאמב 5-ב "החירב"ה התכוה תיניצר הכמ

 ,אטיל יאצוי םידוהי ןהבו תוסוכמ תויאשמ "תש ןיטטשמ ואצי

 ורצענ ריעה רברפב .ןילופל הליחת םתוא הריבעה "החירב"'הש

 רובעכ .ורצעגו ודרוה ןהיבשויו םייסור םילייח י"'ע תוינוכמה

 ףסויל .רלמ ףסוי "החירב"ה שיאל טרפ ,םלוכ וררחוש המ-ןמז

 ותוחילש לע םג עדיש .ד.וו.ק.נה לצא תומדוק "תועשרה" ויה

 הנחמב השע ןתוא ,רסאמ תונש רשעל ןודנ אוה .בובלל תמדוקה

 .הטוקרוו
 בוש ורצענ ,הנשלה לש היטעב ,הנש התוא רבמטפסב 15-ב

 רסאנ יקסבוקיזיא ףסוי ,"החירב'ה ישנאמ דחאו תויאשמ שלש

 .ריביסב םינש 11 רסאמל חלשנו

 ורי ,1946 טסוגואב ,רשאכ ,"החירב"ה תא דקפ דבכ ןוסא
 םירודכה דחאו ןיטטש למנמ האציש הדסא לע םייטייבוס םילייח

 .טרופסנרט ותוא ידקפממ דחא ,ל''ז םואבנסונ ףסויב עגפ

 אל ,תוחפ תורומח תולקת םגו ,תונוסאהו תוכמה ןתוא לכ

 .'א רוזיאמ החירבה םרז תא ורצע אלו וענמ

 !ב רוזיא

 ןילופ לש יברעמ"םורדהו ימורדה לובגה תא ףיקהש הז רוזיא

 ןבומב רתויב ןווגמה ,תיפרגואיג הניחבמ רתויב לודגה היה

 -יכרדו הרובחת-יעצמא ,תורעי ,םירה ירבעמב רישע ,יפרגופוט

 220 ןילופמ הלודגה החירבה

 ןהו ,הינמרגל -- הברעמ ןה םיטרופסנרטה ואצי ןאכמ .רבעמ

 -וקנ וליאו ,בלצורו ריעב ןכש זכרמה .היקבולסוכ'צל -- המורד

 דנלדירפ ,("לבייל") ןאבול ,("לחנ") ץיביילגב ויה רבעמה תוד

 .דועו ,("רפכ") וקזדלק ,("רעי") ךי'זבלוו ,("ןולא'')
 : ןוגכ ,םילצלצמה תומשה ילעב) "םיינוויה" םיאצויה םרז

 הציבודי'זבז ךרד ךשמנ (ב"ויכו "סיתינשהשאר" ,"סוכעבעני'

 ,הטישה לש הדוס םלוא .1945 רבמבונו ,רבוטקוא דע ,היקבולסל

 אלו תולגתהל לחה ,םידחא םישדוח ךשמב תוליעיב הלצונש

 תולובג" ךרד הכילהה הלחה .הילע רתוול אלא ,סונמ היה

 לובגל רבעמ לא הבודוקו וקזדלק ,ךי'זבלוומ דחוימב ,"םיקורי

 -רטלא םיכרדב שומיש רשפיא ,וז הרזיגב לובגה ךרוא ,יכ'צה
 וכלה ףרוחה ישדוח םלוא .הלקת וא ךרוצ לש הרקמב ,תויביטנ

 התשענ תולובגב הרימשה םג .העונתה לע רתויו רתוי ושקהו
 תחא הצובק התיה ושדוחב שדוח ידמו רתוי תנגרואמו תינדפק

 ,1946 סרמ שדח היה השקה .רסאמב הנותנו תספתנ םייתש וא
 .שיא 100-כ התנמש תחא ןהייניב ,תוצובק 4 ורסאנ רשאכ

 : "ןועמש" בתכ הפוקת התואב

 םחלל השענ הז .םיר'צנאפ ישמחו ינש םוי לכב םילבוס ונא"

 הדובעה לכה תורמל .דיחפמ הז ןיאו רבכ ונלגרתה --- ונקוח

 ונאו םויל שיא 100-כ םיריבעמ ונא תעכ .דחא םויל התבש אל

 ."רתויל עיגהל םיווקמ

 "החירב''ה יליעפמ ,ןהכ היבוט .םידדועמ םיטנמומ םג ורסח אל

 : ונמויב רפסמ

 רשא ,יטייבוס לנולוק תרזעב וררחוש ורסאנש םידוהי -- לירפא"

 וניליג .םח בל לעב ,ידוהיכ הלגתנ אוה .רתויב דהוא סחי הליג

 ויניעב ודמע תועמד .הלצההו "החירב''ה ידיקפת תוהמ תא וינפל

 ותרזע חיטבה .היסורב "ןויצ-בבוח" היה ויבא יכ ,הליג אוהו

 ."רסאממ שיא 20 ררחיש תינשבו ,לכב

 םיריצעה רורחש ירק ,"םייובשה ןוידפ" היה םירקמה ראשב

 יניצק וא "קוחה ישנא" םע םייפסכ םירדסהב ללכ ךרדב רושק

 .לובגה רמשמ

 'ג רוזיא
 ןכש זכרמה .ןילופ לש יחרזמ-ימורדה הקלחב ערתשה רוזיאה

 -נס'') ץנוס-יבונב ומקומ תוירקיעה רבעמה תודוקנו ץיבוטקב
 הינמורל "םינוויה" תעונת הלחה ןאכמ .("שדח") ונסורקו ("הק
 לרהב םירבעמה תא תוסנל "החירב"ה הצלאנ התקספה םעו

 ירצוע ףונ-תוארמו תוגספ ,אפרמ תומוקמ ,םירה יליבש .ירטטה
 ,םייפוצ םילויט ילולסמ המחלמה ינפל ושמיש רשא -- המישנה

 -- םידימא םידוהיל טייק-תומוקמו םייתעונת תונחמל םיסיסב
 לכ .''החירב"ה ישנאל הווקתו הלפעה ילולסמל התע וכפה

 םינזיטרפ ,םיצוביק ירבח ,רעונ ינבמ תבכרומ התיה הצובקה דוע
 םירהב מ"ק 15--20 לש ילילה רבעמה היה --ב''ויכו רבעשל

 -רדב ריבעהל תונויסנ המכ םלוא .עוצבל ןתינ ךא ,השק עצבמ
 םילפוטמ םהמ ,םיעברא-םישולש ליגב םירבגו םישנ ולא םיכ
 לימרת) רתומה "ןקת"'המ גרוחה ןעטמב םיסומע םיבר ,םידליב
 ,ישונא-לע ץמאמל ויה הז גוסמ תונויסנ -- (הנטק הדווזמ וא בג
 .םיוולמה ליבשב דחוימבו םיכלוהה ליבשב ןה

 : 'ץיבלאומש םחנמ ידי לע רפוסמה השעמ ירהו

 הכורכ ,םיינכט םיישקל ףסונ ,הלועפה התיה הצינירק תדוקנב"
 תדר םע .תולילב םיחירבמ ונייה לובגה תא .תושפנ תנכסב םג

 הכישחה תובעתה םעו לובגל ךומס דע םיעיגמ ונייה ברעה

 אל םיבר .תועש 6--7 לש הכילה ךרד ,םירהה תא םירבוע ונייה
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 הרה השאו הרק .ךרדב ופלעתהו הזכ קחרמ תכלל חוכ ורצע
 -- רבדב אילפמה ךא -- .םירהב השקה רבעמה תעשב תדלל הערכ
 יכ ,"לובג" וארק דליל .תכלל הכישמהו המק ,המדןמז החנ איה

 .("הגגהה ןויכרא" ךותמ) "שממ לובגה וק לע דלונ

 .הז יוטב לש ותועמשמ אולמב דוה-ארונ הזחמ הז היה

 לע תוטועפ ,םירבג ,םישנ ,םדא ינב תרושב ךתוזחב -- ארונ

 םימשנתמ ,רהה הלעמב םכרד םיכרשמ ,םהיתועורזב וא םבג
 י"'ע עמשיי ןפ ,תוקוגת יכב םיסהמ ,םעפ ידמ םילשוכ ,תודבכב

 -- תושגרתה ררועמו דוה אלמ הזחמ תאז םעו ,לובגה ירמוש
 .ןירוח-ינב ייחל תודבע ייחמ םיליפעמה ,םע "דירש

 תרשפה םע השדחתנ איהו וז ךרד לש הכשמה ענמ ףרוחה

 הלחה בושו .םירהב םיליפעמה תוצובק ונגראתנ בוש .םיגלשה
 םג אלא ,םיישק קר אל .הב םיכורכה םיישקה לכ לע הדעצה

 .תונברוק
 יאמב 3-ב "החירב"ה תעונת לע הכתינ רתויב הרומחה הכמה

 ימואלה הגח םוי הרקמב אל וא הרקמב אוהש) םוי ותוא .6
 -יבונמ הכרדב התיהש ,"הינודרוג" תצובקל הברא ,(ןילופ לש

 26 ךותמ .8ג.א. ,תינמואלה תרתחמה תדיחי ,המורד 'ץנוס

 .ועצפנ םרתי -- 13 וגרהנ הצובקה ירבח
 יבחרב רהמ שיח הטשפ "הינודרוג' "שנא חצר לע העומשה

 .התצרמהל אלא ,"החירב"ה תקספהל אל המרג איה םלוא ,ןילופ

 תוצובקה לע ףסונב .ךרדל היינש הצובק האצי חצרה תרחמל

 .'תיטרפ''ה ,תנגרואמ-יתלבה החירבה םרז םג רבג ,תונגרואמה
 תרזעב יכ'צה לובגה תא ורבע יאמ לש הנושארה תיצחמב

 ךלה האיציל םידוהיה ץחל .םידוהי ףלאכ םייעוצקמ םיחירבמ

 .ולדגו וכלה תולובגב םיישקה םג ךא ,רבגו
 העצה ,'ןועמש" הלעה ,י'החירבה" זכרמ לש תובישיה תחאב

 ןפואב תוצחל וסניש ,םידוהי 15.000--10.000 לש דעצמ ןגראל

 טלחוה לוקיש רחאל םלוא --יכ'צה לובגה תא יתנגפהו יולג

 .העצהה תא זונגל

 ורסח אל .תורצ דוע "החירבה" ןוגריאב ופסונ הלא םיישק לע
 ולצינ המרמ יכרדבש םיידוהי עצב"יפדורו םירספס ,םינקתפרה

 וז אל .ןילופ תא תאצל םתוטיהלו םיבר םידוהי לש םתומימת

 -וברק םיריאשמ ויה םימעפל אלא ,םפסכ תא םהמ ולזגש דבלב

 תנגרואמה "החירבה" .תולובגה ןיב הלילה עצמאב םהיתונ
 וקדקד אל םיינלופה תונוטלשה רשאכ דחוימב ,ךכמ הברה הלבס

 .הכאלמב םישועה ןיב ןיחבהל
 : רצנ יבצ רפסמ ןהילע תופסונ תויעב ויהו

 ,םיידוהי םירספס תואמ םגו תורשע .םיטנלוקפס לש היעב התיה"
 הטולאו םירכומ ,הינמרגל "החירבה" יכרדב םיעיגמ ויה רשא

 ונעדי .ןילופל היצאירטפרה ךרדב םירזוחו תורוע םינוק ,ןילופמ
 לכב ונמחלנו ונלעפמ לכ תא ןכסל םילולע םידדוב םירקמש

 .הלא םייוליגב ונחור
 וסינו ןוטלשה ינפמ חורבל וצרש ,םינלופ לש תויפונכ ויהו

 ,םידוהי םג ואצמנ םידדוב םירקמבו ונתאיצי יכרדב שמתשהל

 ןאכ ףא .םידוהי לש תודועת םירצונל ורסמו ךכל םדי ונתנש

 םג ולו ,עונמל ידכ ,תוריהזה יעצמא לכב ונטקנו ונרזכאתה

 .("הנגהה ןויכרא" ךותמ) ."הרז תוננתסה לש דחא הרקמ

 לובגה ינוקית לע העומשה
 ותואב .הנפמ לח 1946 ינוי שדוחב" :יתבתכ ילש םכסמ ח'ודב
 ןיפיקעב ועיפשה רשא ,םלועב םיינידמ תוערואמ המכ ולח ןמזה
 סירפב ."החירב"ה תעונתב םינייניעה תוחתפתה לע ןירשימבו

 12 ןהכ ןנהוי

 ,תויעבה תחא .תירבה תולעב לש ץוחה-ירטסינימ תשיגפ הכרענ

 -יכ'צה לובגה ןוקית תייעב התיה ,םינוידב קרפה לע הדמעש
 .הבודוק-וקזדלק רוזיא רזחוי םיכ'צל יכ ,הרבס הצופנ .ינלופ

 דקפמה ,ינרג-קמ לרנגה ןתנ (26.6.46-ב קויד רתיל) ןמז ותואב
 ,ןייטשגרב פיליפ יבר תעפשהב) ותמכסה תא הינמרגב ינקירמאה
 40.000 לש םתסינכ ריתהל (םיידוהי םיניינעל וצעויכ שמישש
 .םישדח 3 ךשמב תאזו ,ינקירמאה רוזיאל םיידוהי םיטילפ

 .(.שדוחל 5000 התיה ןכל םדוק העבקנש הסכמה)

 םיפלא המכ הצירמה םיירשפא לובג-ינוקית לע העומשה

 לובגה יכ ,הווקת ךותמ ,הביבסה התואב זכרתהל ןילופ ידוהימ
 .תיכ'צה הנידמה ימוחתב ,יטמוטוא ןפואב ,ואצמיי םהו קתעוי

 םלוא .םידוהיה תווקתכ אל ,רחא ןוויכב וחתפתה םיניינעה

 ,ןילופ יטילפ ינפל הלובג תא חותפל התואינ תיכ'צה הלשממה

 אלא ,היקבולסוכ'צב וראשיי אל םידוהיה יכ חטבוהש רחאל

 .(ינרג-קמ לרנג לש ורושיא ךמס לע תאזו) םכרד תא וכישמי
 .א'"'ררנוא ןובשח לע תושעיהל היה ךירצ רבעמה

 דוע היה ינלופה לובגה .יכ'צה לובגה חתפנ תולילה דחאב
 ,םירתסנ םיליבשב ,"תוקורי" םיכרדב הלעפ ''החירב"'הו רוגס

 לכ ויה אל יכ'צה דצב .לובגה יניצק םע יקלח רדסה ךות וא
 .םיישק

 םידוהיה .הנידמה יבחר לכב רהמ שיח טשפתנ רבדה עמש
 ."שיא 11.0007מ הלעמל ואצי ינוי שדוחב .לובגה לא ומרז

 םירזה םימרוגהו החירבה
 אל "החירבה" :הטושפ תמא ריכזהל ונילע םירבדה רואיתב
 .תימואלניבו תינידמ הניחבמ קיר ללחב הלעפ

 םהבש וא ,הכרד לע ודמעש םיינידמה םימרוגה לכ ןיבמ

 ,םיטירבה :דבלב העברא ריכזנ ,היתורטמ תגשהל העייתסנ
 .םינלופהו םיכ'צה ,םינקירמאה

 םיטירבה

 ץראה ירעש תליענ לש האצות איה החירבהו הלפעהה תעונת
 לש תונויצלו םידוהיל תנייועה ותוינידמו "ןבלה רפסה" פ"ע

 ,י"אב ידוהיה בושיה האר ,וז תוינידמ דגנ וקבאמב .ןיווב .א

 תילע) המצעל הרטמ ןה ("תילגיל-יתלבה") 'ב הילעב ,םידוהי
 ןהו ,(םימוסחמה ףרחו ידוהיה םעה לש ותערכה תוכזב םידוהי

 תודוסי עוקעקל :תורטמ יתש תגשהל המצוע-בר יעצמא
 להק-תעד סויגלו ''תילגיל-יתלב"ה הילעה חוכב "ןבלה רפסה"

 ילוצנ ינפב תדלומ ירעש תמסוחה ,תוינידמ דגנ תימואל-ןיב
 .האושה

 תוצרא לכמ ץראה יפוחל וענש ,םיליפעמהו םיידוהיה םיטילפה

 ,קדצ-יאו לווע תיטירבה תוינידמב וארש דבלב וז אל ,הפוריא

 .םזיצאנה לש וכשמה ןיווב לש ותוינידמ התיה םהיניעב אלא
 תונוכגו םילושכמה לכ לע רובגל טהלה תא םהב וריבגה היקוח

 רפס"ה תויגידמ הדכיל ךכ,שרדיי רבדה םא ,תונברוק בירקהל

 החירבה לש תרבוגו תכלוה הפונתל המרגו םעה חור תא '"ןבלה

 .הלפעההו
 ינויצ-ורפה חורה-ךלה תא ןנצל הינטירב תלשממ לש התווקת

 איה ףא ,תפתושמ הריקח-תדעו תמקה י"'"ע ,ב"הראב ררשש
 -ניבה להקה-תעד לש הצחל תא וריבגה דוע תואצותהו הבזכנ

 .םיידוהיה םיטילפה לש םצחלו תימואל

 תונוש "הריקח תודעו" תמקהב הסונמה ,הינטירב תלשממ
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 -ולגנא הדעו לש התמקה 1945 רבמבונב המזי ,י"א תייעבל

 העצה ,םישדח 4 ךות ,עיצהל היה הדיקפתמ רשא ,תינקירמא

 רשאכ ,תאזו .םיידוהיה םיטילפה תייעבו י"א תייעב ןורתפל

 רושקל ןיאש ,תויעב יתש ןה ולאש ,החנה ועבק ןיוובו ילטא

 תייעב תא רותפל תלגוסמ הניא לארשי-ץרא ירהש ,ןהיניב

 .םיטילפה
 לש םרבק לע" : ןמצייו .ח ר"ד רמא הדעווה תמקה םע)

 הריקח תדעו לש הביצמ םיקהל התע םירמוא םישודק ינוילימ

 .("? דוע רקחנ אלו וז הדעו רוקחת המ .השדח

 תלשממל עוזעז המרג ,הדעווה העיגה הילא ,הנקסמה םלוא

 ראשה ןיב הללכנ ,22.4.46-ב המסרפ איהש ,ח"ודב .רוביילה

 .י"'אל םיידוהי םיטילפ 100.000 לש תידיימ היילע ריתהל הצלמה

 השגפמ ירחא וז הנקסמל העיגה הדעווה יכ ,קפס לכ ןיא

 .תידוהיה הטילפה תיראש תייווהמ תיעצמא יתלבה התומשרתהו

 -- הירטסואבו הינמרגב (ע..) םירוקעה תונחמב םהירוקבב
 יזוכיר םע היתושיגפבו ,שיא 100.000-כ זא רבכ וזכרתנ םהב

 20.000 לש המישרמה הנגפהב ,ןילופבו היקבולסוכ'צב םידוהיה

 ,םיללמוא האוש ידירש קר אל הדעווה ירבח ואר ,זדולב םידוהי

 .תדלומו תוריחל םיפאושה האוש ידירש אלא

 ועיבה -- םידוהי 19.311 ברקב א.ת. הכרעש לאשמב

 ירבח .ב"הראל רגהל וצר 393 קרו תולעל םנוצר םהמ %

 לע רשאכ ,ןילופ תודהי ישאר םע םתשיגפ תעב ועזעוז הדעווה

 .וטיגה ימחול לש םרפא הליכהש ,הרוחש הספוק החנוה ןחלושה

 :וטיגה ידקפממ ,("קטנא") ןמרקוצ קחצי רמא הז דמעמב

 ךלוה םלועה .םולש ןיא ונל ;םולש תארקל ךלוה םלועה"

 יללצ ונחנא .םידנו םיענ ונחנא .החונמ ןיא ונל ,החונמ תארקל

 םג .םיאפר יללצו םידנו םיענ דוע תויהל םיצור ונניא .םיאפר

 ; תוערפהה תא רפנ ,ונל םיעירפמ םאו החונמו םולש םיצור ונא

 לכ תורמל הענ הלע --ונצראל תולעל ונל םינתונ ןיא םאו

 ."ןהל לכונו תוריזגב םחלינ םחליה .םייקוח-יתלבה םיקוחה

 יפמ הדעווה ירבח ועמש ןייטשרמוז ר"ד םע םתשיגפ תעב

 : הלא םירבד שישיה גיהנמה

 םיישפוח תויהל הקושתהו םיביוא-םירז ןיב הרמה תואיצמה"

 ,םכילעו ,םיעירכמה םימרוגה הלא -- םימעה לככ םייאמצעו

 דחאב ולכותש ידכ ,היעבה לש הקמועל דריל ,הדעווה ירבח

 -ץרא לש המוקתה רפסב דובכ ףד ובתכ ונידי :רמול םימיה

 ."לארשי םעו לארשי

 -רתה ירפ ויה םהיתונקסמו תוקומע ומשרתה הדעווה ירבח

 עירכמ ינידמ דיקפת האושה ידירש ואלימ הז ןבומב .וז תומש
 ןוגיכו ץראה ירעש תחיתפ לע קבאמה לש העירכמ הפוקתב

 .הנידמה

 ,ורת ,וצרש םידמ ילבו םידמב ,םייטירב םינכוסש ,אלפ ןיא

 תוצראה ראשמו ןילופמ החירבה תעונתל עירפהל וסינו ושלב

 התיה ''החירבה' .ןוכיתה םיה יפוח לאו םירוקעה תונחמ לא

 -ורטו םינוירב לש םהידי השעמכ ילגנאה רוביצה ינפב תגצומ

 לכ ,ןעט 16.8467-מ ע811ע 11811 ינודנולה ןותיעה .םיטסיר

 תינעזגה םתונצחש"ב םיריעצ םיצאנל םימוד "החירבה" יליעפ

 םהיתימע לע םיצחל וליעפה םייטירב םיטמולפיד ."םהיתורמויבו

 ידכ ,םיקלטיאו םינלופ ,םיכ'צ לע ,ןילופבו הינמורב םייסורה

 לכ הינטירב תלשממ הכסח אל דחוימב ךא .החירבל ץק םישל
 .םינקירמאה לע עיפשהל ידכ ,ץמאמ

 44 ןילופמ הלודגה החירבה

 םינקירמאה
 תרגסממ תוגרוח ,ןילופ תולובגל ץוחמש ,"החירבה" תולועפ

 תיתיצמת הבושת ןתממ סונמ ןיא וז הדוקנב םלוא .הז רמאמ

 ? ןילופ לובג תא ורבעש עגרמ םישנאה םע הרק המ :הלאשל
 .םיאבה םהידעצ ביטב יולת היה "החירבה" לרוג

 ,תיללכ םיטילפ תדידנ תדבועב העייתסנ "החירבה" ,רומאכ

 ןוילימ 30-מ הלעמל .םינוויכה לכב הפוריא יכרד הפיצה רשא
 ייובש ןוילימ 7-כ םהמ ,היצאירטפרה יכילהתב םינותנ ויה שיא

 ושרוג וא ורזחש םינמרג ןוילימ 10-כ ,הייפכ ילעופו המחלמ
 .םירחא םימע ינב ןוילימ 15-כו הינמרגל

 .וז הדידנב תונוש תורוצב בלתשנ םידוהיה םיטילפה םרז

 וליחתה ,םהינפב תולובגה ימוסחמ וחתפנ רשאכ םג םלוא

 םתייהשל רשקב תורומח תולאש ררועתהל רפסמ םישדוח רובעכ

 רובצמה .םילדגו םיכלוה םירפסמב רבעמה תוצראב םתוזכרתהו

 .ינקירמאה שוביכה רוזיאב דחוימבו ,הינמרגב היה ירקיעה

 םיטילפה תא טולקל ,לפטל ,םייקל םינקירמאה לש םתונוכנב

 ."תחירבה' לש התלועפ ךשמה יולת היה םיידוהיה

 הארמהו תירבה-תוצרא ילייח י"ע הדמשהה תונחמ רורחיש

 םג החמי-לב םתוח ועיבטה -- םהיניעל הלגתנש ארונה

 ומצעל הבוח האר זאמש ,תיבב ינקירמאה רובצה תעדות לע

 סיסב השמיש וז השגרה .םיידוהיה םיטילפה לש םלבס לע לקהל

 .הכימת הל החיטבהו תונויצהו תודהיה לש התעיבתל קצומ

 --םוידםוי לש השעמל תירובצה הדהאה םוגרת םלוא

 ,הינמרגב בצומה אבצה םכש לע לפנ ,םיטילפה לרוגל הגאדלו

 םיעצבמה לצא םיישקב לקתהל לחה ,ןמזה ךשמבו יעבט חרואבו

 .םיכומנה םיגרדב

 שוביכה אבצ האר המחלמה רחאלש םינושארה םישדוחב

 אשונ ,הינמרגב תונחמב םיהושה ,םיידוהיה םירוקעב ינקירמאה

 לש םקלח תנמ היהש ,ארונה עוזעזה .ש.א.ת.א לש הלופיטל

 תושגרל ומוקמ תא הנפמ לחה ,תונחמה תא םיררחשמה ,םילייחה

 .תוימשיטנא תועדמ םינוזינו םילוהמ םג םיתעלו ,םיינאמוה תוחפ

 אצמ ,ש.א.ת.ת.ב. שאר היהש 1[סזשגמ ,יטירבה לרנגה)
 ןיב ריהצהו ,1946 ראוניב ,םיאנותע תביסמב ובל חישהל ןוכנל

 ןילרבב םידוהיה יכ ,ןילופב תוימשיטנאל ןמיס לכ ןיא יכ ,רתיה

 םידמוע םידוהיה יכו ,ףסכ םיאלמ םהיסיכו םיעבש םיבבותסמ
 .(.םלועה לע ונוצר טילשיש ,חוכל ךפהיהל

 יטרקורויב ,יתרגיש יפוא רתויו רתוי לביק םיטילפב לופיטה

 אישנה תא העינה ב"הראב ךכ-לע החתמנש ,תרוקב .השקונו

 רתיל ,םירופישל האיבה התלועפש ,הריקח תדעו חולשל ןמורט

 לש הילעה תופיאשל תדהוא השיגל םגו תונחמב הימונוטוא

 םיידוהיה םירוקעה םתוא לע ולח הלא םיללכ םלוא .םירוקעה

 טסוגואב רשאכ .הינמרגב העש התוא והש רבכ רשא ,דבלב

 רוזיאל ןילופמ ןנתסהל םידוהי 150 לש הצובק התסינ 5
 לרנגה לש ותדוקפ יפל םיינקירמאה םילייחה םוריזחה ינקירמאה

 תירוביצ הרעס בוש ררוע הז ערואמ .תומילאב שומיש ךות ,ןוטפ
 .ב"הראב

 םע ןוירוג-ןב דוד שגפנ ,18.10.1945-ב ,ןכמ רחאל המ ןמז

 טרופקנרפב טימס-לדב רטלוו לרנגה םעו רואהנזייא לרנגה

 ,ריכזתבו החיש התואב .ויתועצהל תיבויח הרוצב ונענ םהו

 דצמ תושר ןתמ לע דמעש דבלב וז אל ,ןוירוג-ןב םהל שיגהש

 עיצה אלא ,הינמרגל ןילופ ידוהי תסינכל תירבה-תוצרא אבצ

 ,רבעמ-תונחמ תמקהל הינמרג-םורדב דחוימ רוזיא עובקל םג
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 תינפוג ,תינחור הרשכהל םיאנתו םידוהיל הימונוטוא ןתנית םהב

 ,התיה ןוירוג-ןב תא הכירדהש ,תינידמה הבשחמה .תיאבצו

 ,םיטילפ ןוילימ עברכ הינמרגב ינקירמא ןוטלש תחת זכרל

 תלשממ לע םיינקירמא םיצחל ריבגיו ררועי םמויק רשא
 .הינטירב

 -לעב רושיא ןתינו ןוטגנישאווב הערכה הלפנ 1945 רבמצדב

 -ירמאה רוזיאל (שדוחל שיא 5000-כ) תלבגומ הסינכ ריתהל הפ

 םרפסמש) ןילופמ םיטילפ תובבר תמירז רשפיא רבדה .ינק

 רוזיאל דחוימבו ,הינמרגל (ל"נה הסכמל רבעמ הברהב גרח

 ירקיעה רגאמל וכפה (ע..) םירוקעה תונחמ .ינקירמאה

 ושע ,ןקלבה תוצראמו הירטסואמ ןהו ,םשמ .הלפעהה תעונת לש

 םיה יפוח לא ,הדגירבה ישנאו "החירבה" עויסב ,םכרד םידוהיה

 .ןוכיתה

 םיקבולסוכ'צה

 ךרד ,המורד .תובישח תבר רבעמ-ץרא השמיש היקבולסוכ'צ

 וא הינמרגל םשמו הירטסואל םיטרופסנרטה וכלה הבלסיטרב

 הניחבמ .הינמרגל תורישי ךרדה הליבוה הברעמ .הילטיאל

 תוחתפמה דחא תא םהידיב םיקבולסוכ'צה וקיזחה תיפרגואיג

 .רתויב םיבושחה

 ןאי ,ץוחה-רש למיס התויכשמה תאש ,תילרבילה תרוסמה

 לש ינויצילאוקה-בכרהה ,הקילבופרה דסיימ לש ונב ,קירסמ
 ,םילרבילו םיטסילאיצוס ,םיטסינומוק לש היה ןיידעש ,הלשממה

 לכ -- ליעפ קלח םידוהיה ולטנ ובש ,יצאנ-יטנאה קבאמה ימי

 ,םיינידמ םיגיהנמ ."החירבה" תעונתל ועייס וללה םימרוגה

 םיידוהי םיטסינומוק ,תועבצאל דעבמ וטיבה םידיקפו םיניצק

 .הרזע םעפ אל ושיגה םיידוהי-אלו

 ןתנווכ .תומיוסמ תולבגה םיכ'צה וליטה 1945 רבמבונמ לחה

 םתוהתשה תעינמ ךות םלוא ,םיטרופסנרטה רבעמ רשפאל התיה

 הרובחת יעצמאו לכוא קפסל ומיכסה תאז םע .היקבולסוכ'צב

 ךכ .(אַַסתס6ַ, .ג5) לובג תודוקנ יתש ךרד םירבעמ וחתפ םגו

 תמירז הלחה ןמזה ותוא .1946 ילוי--ינוי דע םיניינעה ולהנתה

 תלשממ תא הדימעה רשא הדבוע ,םילודג םירפסמב םידוהיה

 םיילהנימ םיישק ינפב םגו ,ןידע ינידמ בצמ ינפב היקבולסוכ'צ

 .םייניצר םייפסכו

 גיצנ ,ומצע לע לטנש תובייחתה לע וכמתסה םיכ'צה

 ,וחינהו .ג119ת 3665 סיר ןפלא ר''ד ,היקבולסוכ'צב זז.א.ת.ת.ה

 םע הבזכא םהל התפיצ הז ןייניעב .םהיתואצוה דעב וצופי "כ

 רשא ,סנוביג ירמ 'בגה ,הפוריאב ז.א.ת..ב תלהנמ לש האוב

 תירקתה .איהש-לכ תיפסכ תובייחתהל לכו לכמ השחכתה

 לש הליעפהו תידיימה םתוברעתהב ."החירב"ב הלביחו טעמכ

 ,ץראווש ףסויו ןוסבוקעי .ג ,ב"הראבו הפוריאב "טניו'ג'ה ישאר

 שיא... תלהנה לע ועיפשה רשא ,םיבר םימרוג ולעפוה
 .היתואצוהמ קלח היקבולסוכ'צ תלשממל ריזחהל

 רובצה תדהאל הכז בושייה לש יטירבדיטנאה קבאמה יכ ףא

 םילושכמ םישל גארפ תלשממ לע םיטירבה וצחל ,יקבולסוכ'צה

 תכשוממ החיש ןמדלוג .נ רי'ד םייק ךכ לע ."החירבה'" ךרד לע

 ,ויתונורקעל ןמאנ ראשנש דבלב וז אל קירסמ .קירסמ ןאי םע

 םיחותפה תולובגה ךשמה לע הלשממה ןוידב דמע םג אלא

 תוינידמה םא ,תורטפתהב םייא ףאו תידוהיה החירבה ינפב

 תוטסל אל היקבולסוכ'צ תלשממ הטילחה ןוידה םויסב .ערפות

 .* דבלב רבעמל שמשת התמדאש יאנתב ,התוינידממ

 6 ןהכ ןכחוי

 םינלופה

 םכסמה ח"ודב ? "החירבה" תעפותל םינלופה וסחייתה דציכ

 :יתבתכ ,1947 תנשמ

 תוריהז ךותמ .הדובעה תלחתהמ וניהת וז הלאש לש הנקנק לע"

 .םייביטריפסנוק תודוסי לע ןוגראה תאו ונתדובע תא ונססיב

 תנתינה הכיס הנניא ןילופמ החירבהש ,ונל היה רורב ,םרב

 חותפ ,יממע ,יללכ ידמ רתוי היה לעפמה .שק תמירעב ןמטיהל

 ךכ ךותמ .תטלחומ תוידוס לע רומשל היהי רשפאש ידכ ,לוכל

 .רוביצה םע רישי עגמב םיאבה תודסומה לע רקיעב ונרמש

 םייטסינומוקה םיטנמלאה דצמ ןה הבוגתל שושחל דוסי ונל היה

 -לש דצמ ןהו ("םיינויפיצנירפ" םימעטמ וביגיש) םיידוהיה

 .ייהיסומלרדנא ערוזה" ןוגרא םויק םע ומילשי אלש ,הנידמה תונוט

 ונתלועפ תא תולגל הלשממה לש החוכב שיש ,רורב ונל היה

 -וגתב ונשגפנ אל ןמזה לכ ךשמב ,הנהו .הקתשל םגו היתוטישו

 ; םישופיח ,תוריקח ,םירסאמ ,םיישק ויה םגמוא .הלא ןיעמ תוב

 תוזוחמב קר ושענ הלא לבא ,תוצובקלו םידוהיל לבס םרגנ

 רשק אלל ,רחא וא הז זוחמ וא לילג תונוטלש י"ע וא ,רפסה

 תימשיטנא המגמ ךותמ םתס םיתעל -- יזכרמה ןוטלשהמ תוארוהל

 אלל םירדתסמו םימייתסמ ויה הלאה םינינעה .קיזהלו קיצהל
 י'ע .רתויה לכל רפסמ תועובש וכרא םירסאמה .תודחוימ תולקת

 לכב לכתסה יזכרמה ןוטלשהו --"רדתסהל" היה רשפא דחוש

 םיטנמלאה .דחוימ ןוצר ךותמ אל יכ םא ,"תועבצאל דעבמ" ןינעה

 ןדסה ןיב ,הכובמב םינותנ ויה תטלשה הגלפמה לש םיידוהיה

 ,לכל רורב היה .הזמ תואיצמו הזמ תוירואית ןיב ,שיטפהו

 ןינע איהו תוירואית תרגסממ תגרוח ןילופמ תידוהיה החירבהש

 ,הצליק תוערואמ רחאל רקיעב הרבג וז הרכה .שממ הלצה לש

 ."תידוהיה תוירוביצה תא קומע ועזעזש

 יוארה ןמ ,(16106) הצליק תשרפב ןוידה ינפל דוע ךא

 "החירבה" תעפות תא ריהבהל ידכ הב שי רשא ,הדבוע ריכזהל

 תידוהי "היצאירטפר"ב רבודמה .תונוטלשה לש םסחי תא םגו
 .תוצעומה-תירבמ

 מ"הרבמ הלודגה היצאירטפירה

 םשב קרמ לרב תאמ קרבמ ןילופל עיגה 1945 ינויב 20זב

 תרגסמב יכ ,רמאנ ובו תוצעומה-תירבב '"ןילופ ידוהי דעו"

 תולשממ ןיב םתחנש ,ןילופ יניתנ לש היצאירטפרה םכסה

 ."הערל םידוהי ולפוי אל" ןילופו מ"הרב

 םותב מ"הרבב ואצמנש ,ןילופ ידוהי רפסמ לע תוכרעהה

 האיציל ומשרינ הלאמ .ןוילמ יצחל עבר ןיב וענ ,המחלמה

 ףיסוהל היה רשפא וילעש הז רפסמ .150.000-כ מ"הרבמ

 יוניש רשיב ,ןילופב רבכ ובשיש ,םידוהי 0

 .דבלב יתומכ אלו יתוהמ

 : 'ןועמש" ןמז ותואב בתכ וז תידוהי "היצאירטפר' לע

 םינלופ םידוהי לש היצאירטפרה רבד לע תוברה תועומשה"

 ןופצ המ ונעדי אל .תומשגתמו תוכלוה תיטיבוסה היסורמ

 ךות הל וניפיצ .חתפתהל הדיתע איה םידממ וליאלו וז הריגהב

 וניתודוקנ תא ונקזיח .התארקל תונכהה לכ תא ונישעו ,תוכירד

 תודות ;ןכל םדוק וז ץראמ ונאבהש םירבחה ידי-לע תולובגב

 -ילושחנ תטילקב דומעל ונלוכי הלועפל םתרנש הז יצולח לגל

 .ונילא םימרוז ולחהש םילודגה םדאה

 רבעמה תדוקנב :הז השעמ רופיס דיעי םיכ'צה לש םסחי לע *

 לש םתוברעתה רחאל .תיאשמב ענש טרופסנרט רצענ לובגבש

 תא הרזיגה לע הנוממה יכ'צה לנולוקה לטיב "החירבה" ישנא

 הז ירה תיאשמב לובגה תא ורבעש ןוויכ" :ורמואב ,רצעמה"וצ

 קר סחייתמ ,םילגנאה תוברעתה ירחא ,עבקנש רוסיאה .רדסב

 .תובכרל



 לובגה תא רובעל

 תדמוע האוש ה ידירש םע תינוכמ הו םרומ םוסח מה .היכ'צ ןילופ לובגב (א8600) רבעמ תדוקנ

 ל

 תוצעומ ה תירבמ םידו הי םיטנאירטאפר תצובק
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 ףקיהל העיגהו ,הכלהו התאג איה -- היצאירטפרה הלחהשמי'

 ואב םה .היסורמ םידוהי 150.000דכ ועיגה התועצמאב .יתכלממ

 -קואמ ,היסורמ -- םינוויכה לכמ ורהנ םה .תוריישבו תונורקב

 ויה םיאבה ןיב .המחלמה-תונש תא וליב םש -- היסאמו הניאר

 תודהיה ידירשו ,םיבר תוקוניתו םידליב תולפוטמ תוחפשמ

 םהינפל ואר ,יצאנה ןוטלשה ימיב םהידלי תא ולכישש ,ןילופב

 ורתונ ןילופב .הנוש ישוגא ףוצרפ תלעב ,השדח תודהי םואתפ

 םידומלג ,רבעשל םילייחו םינזיטרפ ,רעידישנא ,תונחמ-ישנא

 ,םידליב תוסומע תוחפשמ ואבו ורהנ ןאכ וליאו ; םלוכ םירירעו

 .שוכר ילעב דאמ םיטעמ קרו ינוע ידומל

 םיכרצה ןחבמב ודמע אל היצאירטפרה תטילקל ושענש תונכההי'

 תיתחתה-היזלשל הנווכ המירזה .ואבש םינומהה לש םילודגה

 "תירבל רבעש ,יחרזמה רפסה-חטש תרומת ןילופל הפרוצש

 הנידמ" לע תויזוליא וצצ םימייוסמ םיידוהי םיגוחב .תוצעומה

 -לופ ןא'גדיבוריב ןיעמ אהתו ,היזלשב םקותש לוכיבכ ,''תידוהי

 םיטרופסנרט ויה .הרהמ דע ופדנתה הלא תומולח לבא .תינ

 הנתומ היה םש הטילקה רשוכ .םידוהי-אל לש םגו םידוהי לש

 השקו ,הז ץרא לבחמ ושרוגש ,םינמרגה לש האיציה בצקב

 .לודגה םרזה תא תסול היה

 םהמ קלח איצוהל טלחוה ,םיאבה לכ תא ןאכ טולקל רצבנשמ"

 שדוח ידמ זא עיקשה טניו'גהו ,יטלבה םיה-ףוח לעש ןיטטשל

 רתוי המ"םושמ וכשמנ םידוהיה .הטילקב םירלוד תובבר שדוחב

 דחשל וסינש םהמ ויה ,הנופצ תורייש םינפמ ויהשכו ,היזלשל

 ...היזלשל םעיסיש רטקה-גהנ תא

 לגב םידוהיה ינומה ולקתנ ינלופה לובגה תא םרבע םע דימ . ..

 ,םשפנב ומידש ,םינלופה יניעל .היסולכואה דצמ האנש לש םויא

 תובבר םואתפ וצצ ,דע-ימלועל םידוהיה ןמ ורטפנ רבכ הנהש

 ןרבעב םידוהיה תובכר .הז רחא הזב ,תונורקב םירהונה םידוהי

 .םיאבל המויא המולהמ וז התיה.םינבאב םיתעל ומגרנ ,םירפכב

 ,השק תילכלכ הקוצמ הלא םידוהי ועדי םימדוקה םהיתומוקמב

 םע השיגפב ,םואתפו ,םש רמשנ ,םידוהיכ ,ישונאה םדובכ לבא

 תלבקל .וכובנו ומהדנ םידוהיה .וז השגרהל ץקה אב 'תדלומ'ה

 .ולליפ אל תאזכ םינפ

 לגוסמ היה אל םייקה םייחה-לגעמ .םויא היה הטילקה ישק"

 לאל ומש םייביטקיבואה םיאנתה ...לודגה לגה תא טולקל

 -יטקודורפה יכרצל ועקשוה םירלוד ינוילימ .םיריבכ םיצמאמ

 רקיעבו ,םייחה תואיצמב אל ,ךכל התיה אל עקרק לבא ,היצזיב

 וננוכתה אל הנה ואבו ודדנש םידוהיה .ידוהיה םדאה שפנב אל

 .רבעמ-תנחתכ קר ןילופ תא ואר ,רומאכ ,יכ ,ןאכ טלקיהל ללכ

 לגה תא טולקל זוע הרזאתה הישנא טעמב תיצולחה העונתה"

 ףס לע דוע ושענ תונכהה .םיריעצה םישנגאה לש  לודגה

 וערזנ .תורייעבו םירעב ומקוה תואמל הרשכה-יצוביק .המירזה

 ...בר םעל םיטלוק םיניערג

 ביבסמ וזכרתה תיצולחה תרגסמב וטלקנ אלש םידוהיה "גומה . ..

 םילודג םיניטקרסקב .המויא תופיפצב ,הסחמ"יתבב םיטטימוקל

 לע ,החפשמל הניפ ,רדחב תוחפשמ 6--5  ,וידחי םיבר ונכוש

 .רקפה --םיברה תושרב םייחה .הילטלטמו היתוקונית ,הידלי

 .םיכרדב לוטלט לש שדוח רחאל תטלוקה תואיצמה התיה וז

 ,רותה .תירסומ הניחבמ םג םיצוצרו םירובש םישנאה ויה בורל

 .םקלח-תנמ התיה וז-- הבציק לע היחמה ,םויאה ןוכישה

 -והימ הקיר ןילופב ולקתנ ןילופ ידילי םידוהיה -- לכמ םויא ךא

 ראית אל ,האושהו חבטה יטרפ לכ תא עמשש רחאל םג .םיד

 ,ורועישו ןוסאה לדוג תא "ותדלומ''ל רזחש ינלופה ידוהיה ומצעל
 הארו ותרייע תא ידוהי דקפשכו .ויניעדומב תאז האר אלש דע

 וא ,םימשמו בוזע ותיב תא הארו ,הבוזעה תאו ןברוחה תא

 לקנה -- הליזגה ןמ םינהנו חטבל םיבשויה םירצונ סלכואמ

 תוהוב םהיניעו םהינפ ,םיניוע םייוגה .ובלב שחרתה המ ראתל

 ."ןאכל ץיצהל זעהש ידוהיה לע המטשמב
 .(29--26 'מע ,לקד .א ,"החירבה יביתנ" דךותמ)

 000 ןהכ ןנחוי

 הצליק םורגופ

 ונדמע רבכ הישרוש לעו ןילופב תוימשיטנאה תוללותשה לע

 תעפוהו תוצעומה-תירבמ היצאירטפרה יכ ,קפס לכ ןיא .םדוק
 -יטנאה םירציה תבהלשל קלדכ השמיש ,םיפסונ םידוהי תובבר

 תא וויל םידדוב תחיצר ,תופיקת ,תונובלע ,תושיגנ .םיידוהי

 חנוממ רתוי בילעמו געלנ חנומ אוצמל השק)םיטנאירטפרה

 וניכה האנ םינפ-תלבק ,ןכא .תדלומל םיבשה -- ושוריפש ,הז

 םהמ 2000דכ יכ ,אלפ ןיא ."םתדלומ"ל םיבשה ,ןילופ ידוהיל

 .(תוצעומה-תירבל ורזחו םהיתובקיע לע ובש

 אל ןילופב תולילהו םימיה םתואב יעסמ לכב יכ ,ינרכוז

 -יטנאה ."החירבה" יליעפ ראש ושע םג ןכו ,חדקאמ יתדרפנ
 .אישד תדוקנל העיגה המחלמה-רחאלש ןילופב תוימש

 םורדבש הרייעב (םייניבה-ימי תא ריכזמ חסונה) הרק רבדה
 םעפ .(1840106) הצליק -- םלוע-ןוארדל רכזייש -- המשו ןילופ
 םידוהי 200 םש ויח 1946 תנשב .ססותו יח ידוהי בושי הב היה

 .םינלופ 50.000 ברקב

 "הפוצה"ב אנהכ דוד ר"ד ברה בתכ םש שחרתה רשא לע

 : 6.7.56 םוימ

 רקובה תועשב .רבדה הרק 1946 ילויב 4-ב ,תבשב ישימחב"

 םע קא'צשאלב קירנה םשב 8 ןב דלי ריעה תובוחר תא רבע

 וגיעו והוקיזחה םידוהיהש ,םיבשו םירבועה לכל רפיסו ויבא

 וגרהל הרטמב ,ד יטנאלפ בוחרב םייוסמ ףתרמב םיימוי ותוא

 טלמהל חילצה דציכו סנב לצינ דציכ רפיס אוה .ומד תא ץוצמלו

 ךשמבו םייפנכ הל התשע העומשה .םיחצורה םידוהיה ינרופצמ

 .הצקה דע הצקה ןמ ריעה לכ תא הרבע תועש המכ

 תואמ המכ הליחת הנמש ,םוצע ןומה להקתה רקובב 10 העשב

 יטנאלפ בוחרב ,םיפלא לש להקל םירהוצה תועשב עיגהו שיא

 .7 .סמ תיבה די לע

 םגו האוש ילוצינ םהמ ,םידוהי 250 זא ורוגתה ריעה הצליקב

 תיב ,7 .סמ יטנאלפ 'חרב ונכתשה םבור .היסורמ ורזחש הלא

 ."דוחיא" ץוביק תיבו ידוהיה דעווה

 תיבה לע רעתסהל ותוא ותיסה ,להקה ןיב ובבותסה םינגראמה

 תומ !םידוהיל תומ" תואמסיס םעימשהב םידוהיה תא גורהלו

 '! רלטיה לש ותכאלמ תא םילשנ !ונידלי יחצרמל

 וננוכתהו תונולחהו םיחתפה לכ תא ומסח ,תיבב ורגתסה םידוהיה

 ךרעב 12 העשב :םדיב היהש קשנה טעמב םהייח לע ןנוגתהל

 הרטשמ-למס לש ותושארב,םיטנאיצילימ לש הצובק העיגה

 עיגרהלו ןומחה תא רזפל הרטמב החלשינש ,טוכאלב ואלסידאלוו

 רעשה תא חותפל האירקב םידוהיל הנפ טוכאלב .תוחורה תא

 ובשח ;החוורל ומשנ םירוצנה םידוהיה .סנכהל וירזועלו ול תתלו

 טוכאלב םהילע דקפ םתבזכאו םנוהמתל לבא ,ליצמה אב הנה

 .רצחל ,הטמל תדרלו קשנה תא ודיל רוסמל

 תלשינש ,ידיחיה רטושה טוכאלב היה הריקחה התלעהש יפכ

 ושפחתהש םיטושפ םיחצור ויה "וירזוע" .הרטשמה םעטמ תמאב

 והבורב תוכהל טוכאלב ליחתה תדרל םידוהיה וברסשכ .םידמב
 ונחנא לבא ,םכתא לסחל וקיפסה אל םינמרגה" :ורמאב םשארב

 לע ןומהה רעתסה טוכאלב י"ע תואה ןתינשמ ."םכתא לסחנ
 המינפ וסנכנ ,תונולחה יסירת תא ,תותלדה תא וצרפ ,תיבה

 ימ ,חדקאב ימ ,םדיל אבש המ לכ רגמלו גורהל ,תוכהל וליחתהו
 ,הארנכ ,ואבוהו ונכוהש לזרב-יליטמו ןבאו ץע ירזגב ימו דיב

 .תומדקומ רקוב תועשב דוע
 ואיצוה ,ריעה תובוחר לכב םינומהה וטשפ תחא הנועבו תעב

 תנחת לע רעתסה בר ןומה .םוקמב םוגרהו םהיתבמ םידוהי

 תרכה רשא םישנא .הצליקל הסנכינש תבכר לכ קדבו תבכרה

 וגרהנו תונורקהמ ואצוה המה םידוהי יכ ,םהב התנע םהינפ

 תוחוכ וחילצה ברע תונפל קר .להקה לכ יניעל הדירחמ הרוצב

 ... םיערופה לע טלתשהל 'זדולמ דחוימב ועיגהש ,ןוחטיבה

 םידע י"ע םתצקמ ,וחהוז ףטו םישנ םירבג לש תויווג 4



 דבלמ .ןהידגבב ואצמנ רשא םיכמסמה יפל םתצקמו םיבורקו

 .םינומלאכ ורבקנו והוז אל רשא ,תוקסורמ תויווג 8 דוע ויה הלא

 .2969ב -- העורז לע ץיושוא הנחמ רפסמ םע תחא היווג ןהיניב

 ךסב .היוולהה ירחא עובש םילוח-תיבב םהיעצפמ ותמ השיש

 .תונברוק 47 לכה
 הצובקה דחוימ יאבצ ןיד-תיב ינפב ןידל הדמעוה ילויב 11דב

 ... םיערופה לש הנושארה

 .םוי ותואב יאבצה ןידה תיב איצוה תוומ ןיד יקספ 1

 ותעדוה התיה ידוהיה םעה דגנ תוציקע האלמו השוב ילב ...,

 רחאל .דנולה לנידראקה ,ןילופב תילותאקה היסנכה שאר לש

 :רמאנ וב תעד-יולג לנידרקה םסריפ ,ץוחדיאנותע דצמ ץחל

 ותוא הנגמו והשלכ חצרל תדגנתמ ןילופב תילותאקה היסנכה

 הצליקב םידוהיה חצרל עגונב .ורוקמבו ויתוביסב בשחתהל ילבמ

 ינלופה םעה לש ותאנש התיה אל ךכל הביסהש ,לנידרקה בשוח

 העדוהה ףוסב .ללכב תוימשיטנאל םוקמ ןאכ היה אל .םידוהיל

 ידוהיה םעה לש וקלחל דגנתמ לנידרקהש ,רמאנ תלפרועמה

 ,הלשממה לש חתפמ תודמעב םידוהי ידמ רתוי .תינלופה הרבחב

 הליג ךכב .אבצב םיניצק ידמ רתוי ,םיהובג םידיקפ ידמ רתוי

 םה ,םיערופה תא קידצמ וליאכ ,יתימאה ופוצרפ תא לנידרקה

 םידוהיל לא .תילותקה היסנכה י"ע הוותוהש וקל םאתהב ולעפ

 ."םירצונה לש םיימינפה םהייחב ברעתהל

 ביבסמש רוזיאב םיפסונ 30-כו הצליקב םיגורה םידוהי 7

 .1946 ןילופ חסונ םדה-תלילע לש םימדה ריצק היה הז -- הל

 ףא .תונוטלשל םג אלא ,םידוהיל קר אל עוזעז םרג ערואמה

 ,הפר לוקב יכ םא ,תאז וסינ םנמואו) ןועטל בוש היה ןתינ יכ

 השעמ הז היה יכ ,(ידוהי אצוממ םיחושק םיטסינומוק המכ

 ךא שמיש ןומההו ,תילקירלקהו תיטילופה היצקאירה לש ףסונ

 -חמה ןוטלשה ברקב תאז לכב הרבג -- הידיב רוויע תרש-ילכ
 תבוטל יכ ,התיה ,ועיגה הילא ,הנקסמה .תיטסילאירה הבש

 תא שיחהל בטומ --ןילופ תבוטלו ןוטלשה תבוטל ,םידוהיה

 2 ןילופמ הלודגה החירבה

 לקהל -- הכרד לע םילושכמ םישל םוקמבו ,םידוהיה תאיצי

 .הילע

 שיאה .הלשב התיה הז אשונב תערכמו היולג החישל העשה

 הגהנש ,("קטנא") ןמרקוצ קחצי היה ךכל רתויב םיאתמה

 ףלודא ר"'דו אוה .ןוטלשה ישאר דצמ דובכ לש סחיו הכרעהמ

 יקסלכיפס ןאירמ לשרמה ,זאד הנגהה רש ינפב ובצייתה ןמרב

 : עבקש רדסהל ותא ועיגהו

 תודוקנ ךרד,תונגרואמ תוצובק רבעמל חתפיי ינלופה לובגה

 : םיאבה םיאנתב ועבקייש

 ,תוחכוה םוש ונתני אלו דוסב רמשית םינלופה תרזע .א

 תאיציל המיכסהש וא ,ךכב תברועמ ןילופ תלשממ יכ

 םייטירב םיצחלל ןותנ היה ינלופה ץוחה-דרשמ) םידוהיה

 השעמל ולעפ (ןוחטיבה תוריש) ש.8.-הו אבצה ישנאו

 .(ץוחה-דרשממ ןיניעה תמלעה ךות

 םיאצויה ןיב יכ ,תוירחאה םיידוהיה םינגראמה לע .ב

 םע הלועפ יפתשמו ןוטלשה יביוא ,םינלופ וננתסי אל

 .םיצאנה

 .רז עבטמ םתיא ולטי אל םיאצויה יכ דיפקהל שי | ..ג
 .םיחירבמ תועצמאב תילגל-יתלב האיצי דגנ לועפל שי | ד

 יבגל .םיאצויה רפסמ יבגל הלבגה םוש העבקנ אל רדסהב

 ןמרקוצ ופתתשה הז מ"ומב .םיישדוח-שדוח לע םכסוה ןמזה קרפ

 אל "החירבה" ןוגריא .יזכרמה ידוהיה דעווה יגיצנכ ,ןמרבו

 ןכמ רחאל דימ .שרופמה ומשב החישה תעב ,ןבומכ ,רכזוה

 ("רדנסכלא") רצנ יבצ עבקנ הב ,"החירבה" זכרמ תבישי הכרענ

 שגפהל היה ןושארה ודיקפת .םיינלופה תונוטלשה םע רשקמכ

 עובקלו (יקסלכיפס י"ע ךכל הנמתנש) יקסניבר'צ לארנג םע

 לרנגה ינפב עיפוה "רדנסכלא". םיישעמה םירודיסה תא ותיא

 "החירב"ה יכרדב תאצוי םידוהי תצובק
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 ."תדחואמה םיידוהיה םילעופה תגלפמ ,ןויצדילעופ"  גיצנכ

 םתיא םואיתב .לובגל םיינלופ םינרס-בר ינש םע אצי אוהו

 ךייזבלוו וקזדלק ,םיזכרמכ קדורגו םינולס ,הבודוק ועבקנ

 םיכרדה ועבקנ ןכ .רבעמ-תדוקנכ דנלדירפו זוכיר-תומוקמכ

 ,תיביטקלוק הדועתב ודייוצי םיאצויה .םיטרופסנרטה ורבעי ןהב

 ."החירבה' לש "הזיו" ןיעמ שמשת וזו תמכסומ תמתוח אשיתש

 "ןילופ תאיצי"
 תאיצי ןגראל התיה המישמה ,תינתחדק הדובעל ונשגינ דימ

 .םיישדוח ךשמב שיא 0
 -בתנ םיימוי ךות .םיפסונ םיליעפ וסייוג תועונתה תועצמאב

 ישנא" תא ךופהל היה ךירצ .ןונגנמה לש היצזינגרואיר העצ

 םיברל .הצחמל םיימשר םידבועל ונלש "םיחירבמה"ו "רעיה

 רבעמל המודב ,םייגולוכיספ םיישקל ימואתפה רבעמה םרג םהמ

 .ל"הצל ורבע ח''מלפה ישנא רשאכ ,רפסמ םינש רחאל עריאש

 היה ולוכ עצבימב וקלחש ,"רדנסכלא" בתכ םימיה םתוא לע

 : לודג
 .םוצעו בר דיקפת םהילע לטוהש ,םיריעצ םירוחב המכ ונייה'

 ןיכהל ,םידלילו םילודגל םיחבטמ ,רבעמדיתב םיקהל ונילע היה

 רשק ,םושיר ידרשמ לע היונב התיה ונתדובע .תוינוכמ ,םחפ

 הפלח יכ םאו .דימ אלו םק לקנב אל רשא ןונגנמ ,םילייח םע
 יפלא .םיבורמ םיישקה ויה ןיידע עגפיהלו רסאיהל הנכסה
 ,םייעובש םיתעלו עובש רבעמ יתבב תוכחל ויה םיכירצ םישנא

 "מ השגוהש הרזעה תורמל ,רתויב םיחונ ויה אלש םיאנתב

 ונמקה ,ונתוא גיאדה ירטינסה בצמה ףא .םירחא תודסומו "'טניו'ג
 ''םינפבמ" :מ.צ) ."םיאבה לכ ורבע הכרד ,תיאופר הקידבל הנחת

 .(1948 ג"י ךרכ

 ,ךי'זבלוובו וקזדלקב םינבמ רפסמ ונכוה "טניו'ג"ה תרזעב

 תוטימב ,ןוזמ יזכרמב ודייוצו ,שיא 4000-כ ןסכאל ולכיש

 .םירבועה ןוסכיאל תוכימשו

 ,לובגה תודוקנ לא תובכרו תוינוכמ תואצוי ויה רקוב ידמ

 םילייח ידיב םיממורתמ ויה לובגה ימוסחמ --אלפ אנ-וארו

 .םיצפחהו תודועתה תרוקב רחאל ,םיינלופ

 .תואצותבו םיללעמב רישע ,ליגר יתלב ,שדח קרפ לחה ךכ

 תא ,םעפ-יא רשאמ רתוי םימיה םתואב ,הלמיס "החירבה"

 .וז הרדגה לש תילולימה התועמשמב ."ךרדב הנידמ"כ תונויצה

 וליפא .תחטבומה הנידמה לא ךרדב וענ לארשי-תיב ינומה
 תא ראית ךכ הנה יכ .ךרדבש וז הנידמל ,הל ויה "םילוסנוקי'

 : ךבילרק לאירזע םימיה םתוא לש "החירבה" ירוחב
 ,העורקה ותפילחב ,המוק-ךומנ ,לברוסמ ,הזכש דחא רוחבי

 ןתנש אוה -- ,עבוכ ילבו הבינע ילב ,וראווצ לע ןשי רדוסב

 .תחא תבב םיפלא תשולשו םייפלאל ,םידוהי ףלאל םיטרופסאפ

 "יחמב .הדעסמב ןונזמב םש-יא ונעשיהב ,הדשב םש-יא ודמעב

 :ןורפעב הילע םשרו הנטק ריינ-תסיפ וסקנפ ךותמ ערק .דחא טע
 וזא וא "ךתיב יבשוי ירשא" וא ,"לארשי רמוש ןשיי אלו
 עינצהש םוקמב קתפה תא עינצה והשימו ,תרחא המוד המסיס
 הגידממ םידוהי תואמ ורבע הפקותבש היכרדה התיה תאזו
 .הפוריא יבחר לכב ,הנידמל
 תוריש .ךרדב קר ,ךרדב דימת תאצמנה הנידמה לש םילוסנוק

 םע תוחרזא .ףכ-תעיקתו םיניע תצירק ויתומתוחש יראלוסנוק
 ,םהילע ןגהל הצור וניא שיאש םדא ינב .ך'נתהמ קוספ -- הדונמ
 .לארשי תווחא --- הזיוה

 ריכמ וניא שיאש םדא ינב ,םימילש םיטבש ,תוינומה ינומהו
 יילוח ןפואב"ש תובבר ,םתוניתנב אל ,םהיתומשב אל ,םהב אל

 שארב ,טקשב ,ןוחטבב לובגה תא םירבוע -- ללכ םימייק םניא

 טרופספ םהל שי .ך"נתהמ קוספ וסיכב עינצמ םהמ דחא .םרומ
 .(29.5.1947-מ "החפוצה") ."ידוהי

 4 ןהכ ןנחוי

 םג לועפל "החירבה" הפיסוה םורדב לעפש רדסהל ליבקמב
 .םידוהי 20.000-כ תעה התוא וזכרתנ ריעב .ןיטטשב ,ןופצב

 לש .הווסמב המוצע העונת םשמ הלהנתה רכזוה רבכש יפכו
 .ינמרג אצוממ "םיטנאירטפר"

 תא ואצי 1946 טסוגואו ילוי ךשמבו המישמה הגשוה ךכ
 .ףטו םישנ םירבג -- שפנ 50.000 "החירבה'" יכרדב ןילופ

 -סוכ'צ תלשממ לש התמכסהל תודוה םג רשפאתנ עצבמה לכ

 -ירמאה לש םתמכסהל תודוה םגו םיטילפה רבעמ ריתהל היקבול
 .הינמרג ימוחתל םיסנכנה תסכימ תא לידגהל םינק

 םירפסמב החירבה

 לע "החירבה" רופיס תא םיליכמ ןאכ םיאבומה םירפסמה

 .1946 רבמבונ דעו 1945 ילוימ ,ראותש יפכ ,ויתודרומו ויתוילע

 םיאצויה רפסמ הנש שדוח

 1000 15 ילו

 0 טסוגוא

 5 רבמטפס

 100 רבוטקוא

 200 רבמבונ

 0 רבמצד
 33275 ה"ס

 112 16 ראוני

 100 ראורבפ
 100 סרמ

 1-8 לירפא
 2 יאמ

 10 ינוי
 1.000 ללְל

 2002 טסוגוא

 11 רבמטפס

 2000 רבוטקוא
 78261 הס

 : םיללוכ םירפסמה
 22.08 םיצובק  ירבח
 1 םידלי

 71 םידדובו תוחפשמ
 111.540 הייס

 : האיציה תדוקנ יפלו
 2200 ריזח :א רוזיא

 200 תפר

 120 הרפ

 23.520 ה"ס

 2.05 רעי :ב רוזיא

 10 רדג

 5 לבייל

 200 ןולא

 15 קי'צמ

 100 ףוח

 5 לחנ

 1.000 רפכ

 68.680 ה"ס

 110 ףינס :ג רוזיא
 102 שדח

 08 הקנס

 19,340 ה"ס

 111.540 ה"ס



 פס

 : תרכינ הדירי לע םיעיבצמ םיאבה םישדוחה ירפסמ

 220 16 רבמבונ
 1000 רבמצד

 1020 17 ראוני

 10 ראורבפ

 --רדסהה תלעפה זאמ םישדח 8--1947 ראורבפב 22"ב
 ךיראתה ותואמ .תולובגה תריגס לע ןילופ תונוטלש ועידוה

 םיכילה י"ע עבקנה ,ימשר לולסמל ןילופ ידוהי תאיצי הסנכנ

 תידוהיה תונכוסה תוגיצנו ןילופ תונוטלש ןיב םילבוקמ

 .השראווב

 חרזמה תדעו
 הווהמ ,ותומלשב ותוא ללוגל תעה העיגה םרטש ,דחוימ קרפ

 ןמזה ותוא .1946 תישארב המקוהש ,"חרזמה תדעו' תשרפ

 תוצעומה-תירבמ היצאירטפרה םא ,ירמגל רורב היה אל דוע

 ,הבר הגאד םג התיה .הפקיה היהי המ -- ןכ םאו ,עצבתת םנמוא

 םיליעפה ןמ םיבר לא עיגת אל ללכ היצאירטפרה לע העידיה ןפ

 ,הננכית הדעווה .הדובעה-תונחמב םיאולכ ויה רשא ,םיינויצה

 ואצי םיבדנתמ רשא "החירבה זכרמ" י''ע ,תולועפ רפסמ ,אופיא

 םגו םירסאמ ןהירחא וררג ןתצקמ ךא ,וחילצה ןתצקמ .ןעצבל

 .םדא תונברוק

 -תירבב ורסאנ יקסבוני לאימחרי ,פוקס לפוק ,סלק הנג

 היבטלל אציש הבול .תוכורא רסאמ תופוקתל ונודינו תוצעומה

 דחא םוי רסאנ ,דעיה םוקמל םידוהי תואמ םשמ ריבעהל קיפסהו

 .רסאמב תמו

 ידכ ,םירטמוליק יפלא דדנו מה"רבל אציש ,ץנרמופ דוד

 םשו קוחרה ןופצל חלשינ ,ספתנ ,הדובע הנחממ ורבח ליצהל

 .הפסינ

 ןיב םיארוק ונא "חצנל רומשל" עובלג .א עשוהי לש ורפסב

 : ראשה

 "'החירב"ה תודסומ יכ ,ףסוי לש ויפמ יתעמש םינש הברה רובעכ"

 ורסח לבא ,תושיגפו תובישי הברהב "יניינע" ולעה היליעפו

 ,ךיאו ,תושעל המ" םישושיגה לכ ךותו .יתודוא לע םיטרפ םהל

 -- םינוש םירשקמו םיבתכממ -- עדיש ,דיוד םהל ןמדזנ --'?ימו

 ףסוי .ינעמל לועפל הקושתב חדקו יבצמ לע םירחאמ רתוי

 דיוד םע 'החירב"הדישנא לש הנושאר השיגפב רבכ יכ ,יל רפיס

 ."תינכת" תמייק יכ ,ול זמרנו יתלצהב ךרוצה לע םירבד ופלחוה

 !ןכומ :סוסיה אלל בישה -- דדי תתל ןכומ היהי םא ,לאשנ רשאכ

 אצי אוהו םיעצמאבו תוארוהב דיוד תא הדייצ "החירב"ה

 ,העונתהמ-אלש ,רוחב דוע אצי ומע . . . קסניבויטקא לא -- ךרדל

 .יייעוצקמ" תניחבב

 יתאלמתנ ,יבגל דיוד לש ויתוינכת לע יתעמש םרטב דוע ...

 לש הנוגריא םצעלו תאז תוחילשבש הזעהל הצרעהו תואתשה

 שובל .ןילופמ -- ןילימ יפלא לש קחרממ ילא אב אוה .השיגפה

 -תותוא הברה דונע ,םודאה אבצהמ רטוז-למס לש םידמ היה

 תוחילש-תדועת יפ-לע קסניבויטקאל אב אוה ,רבתסנ .תונייטצה

 ,ןילופב התנחש .תיטייבוס אבצ-תדיחי םעטמ (הקבורידנאמוק)

 אוה ףא ,(ויתיאר אלו ויתרכיה אלש) רוחב דוע אב ותא דחי

 דיוד ,ריעב תובותכ המכ םהל ויה .ריכב למס תגרדב -- םידמב

 .יראהדעולל שממ סנכנ הנהו --ילא ךרד שפחל לחה

 םש לע ,יליבשב תפסונ "הקבורידנאמוק" ודיב התיה :ותינכת

 עיפוא רפסמ םימי דועב :ינעמל האלמ תיאבצ תשובלתו ,יודב

 -דוחיש לע יתא רביד דיוד .. .ןיצקדתת וא ןיצק תומדב ינא םג

 יליבשב תוומדתדועת תיינק לע ,לייתה"תורדג ךותיח לע ,תורמשמ

 ןיממ תולועפ דועו -- הרובקל יתלבוה תעשב יתייווג תפיטח לעו
 .+ הז

 006 ןילופמ הלודגה החירבה

 אוה .בובלל םולשב עיגה ,קסניבויטקא תא בזע דיודש רחאל .. .

 ותרידו החירב"ה יליעפמ היה קילומ .קילומ לש ותריד לא ךלה

 אוה .הרידב היה אל רבכ ומצע קילומ םלוא ."תבותכ" -- התיה

 םימי השולש .תדוכלמל הכפהנ "תבותכ"ה-הרידהו .רסאנ

 !הלעמל םיידי :דימ הווטצנ אבש ימו ,.ד.וו.ק.נ-ישנא םש ונכש

 ,םישנא תורשע וסנכנ ,תיבה-לעב רדעהב ,קילומ לש ותרידל

 ןכמדרחאלו .ואצי אל בושו וסנכנ -- ךרד-ישפחמו הצע-ישקבמ

 ש"ע) הקניארקוא היסל בוחרבש תיבה ךפהנ ךכ .רסאמל ולבוה

 -זורפ"ל -- תולענ רורחיש-תוהימכ יוור תיב ,(תיניארקוא תררושמ

 ... תונחמו אלכ-יתב "ינילקרט" ינפלש "רוד

 ,קילומ ,דיוד לש םטפ שמ בובלב ךרענ אלכ-ישדח רחאל . ..

 -יארקוא היסל" בוחרבש תיבב םירושק ויהש ,םירבח דועו השנמ

 םורחה-בצמל םאתהב ,יאבצ לאנובירט י"ע וטפשנ םה ."הקנ

 -ורדנבה"תויפונכ לש תינרתחה ןתוליעפ תמחמ ,רוזאב זרכוהש

 .+* םיצב

 וקבאנ םימשאנה לבא .טפשמה-םלואב דצהמ-להק היה אל...

 היה השק ךא ,םתוא עסשמ היה ןידה-תיב-אישנ .םיטפושה םע

 ...םקיתשהל

 לביק םימשאנה-םירבחהמ דחא לכו טפשמה םייתסנ רשאכו . ..

 ,םישנא תורשע דוע םע דחי ,דחא אתב ושגפנ בושו וקלח

 אלכהדריק לע דיוד רייצ ,םיאנק-םירמכו םיצבורדנב םהיניב

 המשרנ םתחתמו -- םינהוכ-תכרבל ומכ תושורפ םיידיו דיוד-ןגמ

 ."ינימי חכשת םילשורי ךחכשא םא" :בלב הקוקחה העובש התוא

 הווסומה ,הזה ריקה-רויצ חכונ םירבחה םידמוע ויה ברע לכ

 . .."הווקתה" תא שחלב םירשו ,אשיב-אניעמ רתסומו

 ,הטניא-תנחתב דחוימ-רטשמ-הנחמב דיוד אצמנ 1950 ףוסמ . ..

 ,תכרפמ הדובע לש ןמז-קרפ רחאל ."גאלנימ" היה ויוניכש

 -תודובעב הרושקה) הרובחתה לע הנוממ -- "ר'צפסיד"ל הנמתנ

 :הז דיקפתב םימי ךיראה אלש אלא .ול לקוהו -- (תורכימה

 העפשה-ילעבו ותביבס לע בבחתנ דיוד םלוא .ותוא "ודירוה"

 ."תויללכ תודובע"ל שדחמ "לופי" אלש ,ולדתשה וילא םיברוקמ

 ,תורכימל דרוי היה .זאגה"דדומ -- "קי'צשריימוזאג"ל הנמתנ זא

 םיזאגהש ,חיגשהלו דודמל היה ודיקפתו ,םירישכמבו סנפב דייוצמ

 . . . תוצצופתה-תדוקנל ועיגי אל םייעקרק-תתה

 ."הצוחה" הכרד התשעש םחפ-תינורקל דיוד הלע דחא םוי ...

 :תרמוא תחא הסריג .ורשבב וכתחו וילע ומרענ םחפ-ישוג

 השעמ הז היה יכ ,הסריג שיו .הב םשא וניא שיאהש הנואת

 םנומא-ישנאמ ,םיימשיטנא םיעשר ,םיאטיל םיריסא לש םהידי

 רובעב :המחלמה ימיב םיצאנה לש םייטסידאסה םרבד-ישועו

 וילע וקרז ,םהלש הדובעה-תודמע ינפ לע דיוד םע תינורקה

 ךא ,חתונו םילוחה-תיבל רבעוה דיוד ,הכו הכ ןיב .םחפ-ישוג
 .ועירכה תוומה

 .הביבסהמ תאצל השרוה אל ,הנחמהמ ררחתשנ רשאכ ,קילומ

 היה ישפח ךא ."תולג" ןיעמ (םירחא םירבח לעכ) וילע הלטוה

 אוה .דיוד לש םינורחאה ויתובקע לע הקחתה אוה .רוזאב עונל

 רחאל הלוגכ וייח ךישמה ןכ-םגש ,יסור ידוהי שגפו הטניאל אב

 הוויל ידוהי ותוא יכ ,הרקמה הצרו -- רסאמהדרזג תא הצירש

 -לש-הדאגירבב הנחמב קסעוה אוה :הנורחאה וכרדב דיוד תא

 רשאכ ,ויתועמד דעב רוצעל היה לוכי אל ידוהיה . . . םינרבק

 אוה יכ ,רמא היוולהה-דע .תאזה "היוולה"ה לע רפיסו רכזנ

 םיגהונ התואש ,(ץע-תיחול) "הקריב"ה לע דיוד-ןגמ טרח

 םשרנ הבו תמ ריסא לע הסכמה רפעה-תילולת לע עוקתל

 .(231--226 'מע) . . . ורפסמ

 םידלי תלצה

 התיה ,םתחרבהו םינלופה ידימ םתלואג ,םיידוהי םידלי תלצה

 -- תאז םעו תומתי ,באכ תויוור ,רתויב תושגרמה תוישרפה תחא

 לש ורפסב םייוצמ םיטיטרמו םיפלאמ םיקרפ) .דיתעל תווקת
 .(זוחטבה דרשמ .צוה,"ברח ידירש" לקד םירפא

 (תוצעומה-תירבל ץוחמ) הפוריאב םיידוהי םידלי יצחו ןוילממ
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 .דבלב 150.000-כ המחלמה רחאל םייחב ורתונ 1939 תנשב

 : רמאנ גרוברוו דראוודא לש ותמיתחב ם"ואל שגוהש ריכזתב

 רתס תומוקמב םתבישיל תודוה ולצינ (םילוצינה םידליה) םה"

 תוחפשמ לצא ואצמש טלפמל תודות וא ,םהירוה םע ךחי

 תונחמב תווממ לצינ םידלי לש םועז רפסמ .םיירצונ תודסומו

 םידוהיה לש תינומהה הדמשהה .הינמרגב הדובעהו זוכירה

 .עדומו בורק אלל ורתונ םיבר .םימותי םידלי תובבר החינה

 םיינפוג םייוניע לש הלערתה סוכ תעבוקמ ותש םידליה לכ

 םיססוגה םהירוה הארמ ,םהיתוחפשממ םדרפיה תמחמ ,םיישפנו

 םידליה תיברמ .תוומל וחלשייו ולגייש דחפמ וא ,םהיניעל

 .דחוימ יאופר לופיטל םיקוקזו תפחש יכומ םיבר ,לקשמה ידורי

 דודנ תפוקתב ךוניח לכ טעמכ ולביק אל וללה םידליה תובבר

 "... םהיאובחמ וא םהיד

 הנש יצחו עברא תב התב םע הריזנ רותב אבחתהל החילצהש הידוהי

 ,ןילופ לש הגירהה איגב .הללכב הפוריאב בצמה היה הז
 דוע תעזעזמ הנומתה התיה ,המחלמה םות םע דימ דחוימבו

 .רתוי
 דע השימחכ ורתונ ןילופב יכ ,תועידי וצופנ 1945 לירפאב

 םע ,לדג הז רפסמ .םימותי םלוככ םבור ,םידלי םיפלא השיש

 תודוה ,(תוחפשמ םע םידלי ללוכ) 18.000 דע ,1946 תליחת

 08| ןהכ ןנחוי

 עדונ םהילעש ,םיטעמה םיפלאה .תוצעומה-תירבמ היצאירטפרל

 וכישמה ןיידע םקלח .םתולגלו םרתאל היה לק אל ,1945-ב
 םולביקש וא ,םתוא ופסאש ,םירצונ יתבב וא םירזנמב תויחל

 תווממ םהידלי ליצהל וצר וז ךרדב רשא ,םיידוהיה םחירוה ידימ
 .חוטב

 יוליגל המחלמה רחאל דימ לועפל ולחה םיידוהיה םיפוגה

 (ולצינ םא) ,םהיתוחפשמ קיחל םתרזחהל ,םתלצהל ,הלא םידלי
 המכב םידלי-יתב ומקוה .הצרא םתולעהלו תודהיה קיחלו

 טישוה "טניו'ג"ה .םיידוהי םימותי תואמ ופסאנ םהב ,םירע

 תולועפב ולחה תויצולחה תועונתה םג .הבידנו הליעי הרזע

 לבייל לש ואוב םע החתפתה הלועפה .םנוידפו םידליה שופיח

 -ליה תלצהל השע תפומל תוריסמב רשא ,רוגי רבח ,גרבדלוג

 הרש םהיגיצנ ןיב) תועונתה לכ לש "היצנידרואוק" המקוה .םיד
 עויסבו "החירבה" םע םואיתבו (דועו הדנוק םחנמ ,תימשנ

 ''טניו'גה"'ו "תידוהיה תונכוסה לש הלצהה דעו" לש רכינ יפסכ

 .םידלי תואמ ודפנ
 תוישונא תוידגרטב ,טעמ אל בל-באכב ךורכ היה הז עצבמ

 ירסח םינלופ רפסמ םעו םייתיסנכ םימרוג םע קבאמב םגו

 הנעטב ,םידלי ריזחהל ובריסש םירמוכו םירזנמ ויה .ןופצמ

 תא וקיזחחש ,םיינלופ םירכיא ויה .תורצנל ולבטנ םהש

 אובבו ,תוכרפמ תודובעל םתוא םלצנב ,םהיקשמב םידליה

 -ואוקה .הלעה םנוימדש לככ ףסכ טוחסל וסיג םהילא ונישנא
 ךות ,יפסכ ןוידפ ןתמו עונכש יכרדב וגהנ החירבהו היצנידר

 ,תורחא תוטיש וטקנ םהב ,םירקמ םג ויה םלוא .השק חוקמ

 -מאמו םידליה ןיבש הרק םג םעפ אל .תוליעיו רתוי תופירה
 תודגנתההו שממ לש םיישגר םירשק ורצונ םהיליצמ-םהיצ

 םיידוהיה םירוהה םהב .םירקמ ויה .הנכו הקומע התיה קותינל

 יחילש .תונעהל בריס דליהו םדלי תא שקבל ואב םייתימאה

 יצמאמ ועיקשהו הרקמ םושב שאונ ורמא אל "היצנידרואוקי'ה

 םלוא .הלצהה ןעמל םיעצמאב וטקנ םגו עונכש ,הנובת ,שגר

 וא ,רזנמב םינש המכ .תויעבה ומת אל ,דליה הדפנ רשאכ

 האנישה תא תוכרה תומשנב שירשהל ידכ וקיפסה רכיאה תיבב

 ,שגר הברהב ,הרוסמ תיכונח הדובעב קרו ,תודהילו ידוהיל

 בישהל וז השודק הכאלמב םיקסועה וחילצה הנובתו .תונלבס

 .םלובגל תונבו םינב
 םידליה יתב תורשע תא תוארל דדועמו שגרמ הזחמ היה

 ,םייקנ ,םיחפוטמ ,םידלי תואמ םהבו ,היזלשב רקיעב ,ומקוהש

 ,לארשי-ץרא יריש םירש ,הכאלמבו קחשמב ,דומילב םיקסוע

 המכ רחאלו -- םוניהג תונש שש ירחא הנושארל --- םיקחוצ

 ."החירבה" יכרדב םילוע ,הנכהו המלחה ישדוח

 הביבסב ,ןיטטש ריעה תוצקב .םידלי תרובחל םעפ יתיוולני
 וטואה שגינ הליל תוצחב .ופיצו םידליה וזכור הבוזעו הסורה

 חיגשהל הזמו הזמ ,בוחרה תוצקב ודמע םירוחב ינש .ונלש
 ולעוה רפסמ תוקד ךשמב ,יאבצ לורטפ רבוע ןיא םא תוארלו

 ןולחה ןמ .דלי 60"כ ,םיפופצו םיסוחד --וטואה לע םידליה

 -שמב םיענ 15--10 ינב ,םינטקה םידליה דציכ יתיארו יתפקשה

 םיסנוכמ םלוכ ויה הרהמ דע .םינטק םילייחכ תיתפומ תעמ

 העידיל ופיצו םהיפעפעל הניש ונתנ אל .ןיזרבא םיסוכמ ,םינפב

 .("הנגהה ןויכרא" ךותמ) .''זוזל רשפאש

 ןלעפ רשא ,תורוחבה ויה תובר ,םידליה תלצה לש הז חטשב

 הקצליב היסח ,רלכיק הנל ,רשיילפ "השירמ" ומכ ,הדגאל ךפה
 ,םיבר ץראב םויה םירפסמ ןהישעמ לע .תורחא תובר ,תוברו

 .ולעהו וכניח ,וליצה ןה םתוא רשא



 ה

 הניינבו הנידמה ןוגיכל "החירבה" תמורת

 --1945 תונשב ןילופמ הלודגה החירבה" אשונב קסועה רמאמב

 "החירבה" יכ ףא ,וז תרגסממ גורחל אל ונלדתשה .7

 רתוי הבחר העונת לש רתויב בושח עטק התיה תינלופה

 הרגתסנ אל םג ןילופב "החירב"ה .םינוש םימרוגב תרזענו

 .תונכש תוצרא םג הניזה ,העבט םצעמ אלא ,המצע ךותב

 ,'ב היילעל המואת תוחא התיה ,רמאנש יפכ ,"החירבה''

 .הנגהה י''ע וז הרטמל םקוהש ,"דסומה" לש ויתונב ןהיתשו

 ,הנומ הפוריאב .הכאלמה לע חצינ (זאד בוריאמ) רוגיבא לואש

 .סיקרוס יכדרמ ,הדגירבה שיא "החירבה" דקפמכ ,1945-ב

 תוינידמה תא ,םיינידמ םיכלהמ י"'ע ,הכירדה תידוהיה תונכוסה

 תונכוסה לש הלצהה דעו" וליאו ,תידוהיה הדידנה לש תיללכה

 יפסכ רוקמכ שמיש ,םיובנירג קחצי לש ותושארב ,"תידוהיה

 הלצהה תולועפל "'טניו'ג"ה תסינכ .תכשוממ הפוקת ישאר

 םירשקל םג גאד "טניו'ג''ה .םייפסכ םיעצמא המירזה החירבהו

 הפוקת התואב םירוטעה -- םיינקירמא םיחרזא קרש ,םיינידמ

 יטניו'ג"'ה ישנא .םרשקל ולכי --םםיראלודבו ןוחצינה תליהב

 ,תיטרקורויב-תיפורטנליפ תוליעפ אל "החירבה'" ןייניעב ואר

 -- דבלב םה אל .ידוהיה םבל םוח לכב הכאלמב וקסע אלא

 -ירמא םייאבצ םינברו םיידוהי םיניצק תורשע םג םהומכ אלא

 דיקפת ."החירבה" יכרדלו ןילופל ועלקנ וא ,ועיגהש םיינק

 ןושאר ץלחנ רשא ,הדגירבה לש "הלוגל זכרמה" ,אלימ דחוימ

 השמיש תקחורמה ןילופ ליבשב םג .הפוריאב הלצה תולועפל

 .הארשה רוקמו למס ,"החירבה" ינושארל תבותכ הדגירבה

 רשאכ ,תידוהי תוירדילוסלו תודחאל הלודג העש וז התיה

 םיידוהי םילייחו הדגירבה ישנא ,ץראהמ םיחילש ,האושה ילוצינ

 תחלצהלו םידוהי תלצהל הלועפ ופתיש םייטייבוסו םיינקירמא

 ."החירבה"
 ,"םיקינ'חירבה" רוביצ לש ויללעמו ויפוא לע ונדמע רבכ

 .ולוכ לעפמה תא םבגו םהיפתכ לע ואשנש תואמ םתוא

 היליעפו הישנאמ הרגישו הבריקמ האיצוה תיגלופה "החירבה"

 .הילטיא ,הינמרג ,הירטסוא ,היקבולסוכ'צ : תונכשה תוצראל םג

 םחורו םחוכ בטיממ ונתנש ,הלא לכ תא ריכזהל ונלוכי אל

 ,תומש רפסמו תוישרפ ונרכזה גלזמה הצק לע קרו ,החירבל

 -- תומשל רשאבו) .ולוכ "ביטקלוקה" תולועפ תא םימיגדמה

 םיכרבמ בוחרב םישגפנה םיקינ'חירבהו ,שי הזה םויה םצע דע

 התיה (.םימיה םתוא לש םייתרתחמה תומשב והער תא שיא

 ,הזועת ,תונקתפרה ,תינויצ תונמאנ לש האלפנ הגיזמ הז רוביצב

 ךבילרק .ע ירבדכ ,ויה םה .המישמב תוקיבדו רותליא רשוכ

 : הזמ הלעמל הברה םג ךא ,ךרדב הנידמה לש "םילוסנוקהי'

 די יטישומ ;םבג לע אשמו תוקונית יאשונ ;תולובג יצרופ

 ירטוש םע ןתמו-אשמב םיטמולפיד ;עסמב םילשוכל תרזוע

 .דחאכ םידקפמו םיחא ,תובא ; םיחירבמו תולובגה

 ולטנש ,תורוחב ןתואל ,ןהל םג הנווכה --"םה" ונרמאבו

 ודקפ םג ,םיטעמ אל םירקמבו ,םירוחבה םע הוושב הווש קלח

 ןילופ תאיצי לש רתויב תינתחדקהו השקה הפוקתב .םהילע

 היפתכ לע וקזדלקב הדוקנה לע דוקיפה דיקפת לטוה תינומהה

 היינָש .דובכבו החלצהב ותוא האשנ איהו רלג הבול לש
 םנורשכ .הבודוקב היחה חורה התיה (סורגנירג םויכ) גרבניש

 לש תינוגריאה התחלצה ורשפיא הלא לכ לש םתוריסמו
 ."החירבה''

 םתוא ויה "החירבה" תעונתל ישארהו ירקיעה ףתושה ,םלוא

 00 ןילופמ הלודגה החירבה

 םתוא ."םהילגרב ועיבצה" ןינל ירבדכ רשא ,םידוהיה תובבר

 תאצל רמוא ורמגו ירזכאה החקל תא ודמל רשא ,האושה ידירש

 .ךרד לכב ,יאנת לכב ,ריחמ לכב ,תוריחל תודבעמ

 תונויצה תודלותב שדח קרפ החתפ ןילופמ "החירבה"

 התזועת תא הבאש איה .תינומה הקוצמ-תיילע לש קרפ ,בושייהו

 ראשו םינלופה ,םיטירבה יפלכ ירסומה הפקותו "התפצוח"

 וא וז הרוצב הל םיפתוש ויה הלא םימעש ,האושהמ ,םייוגה

 ,לכ-ירסחו םישאוימ תעונת התויהבו ,הז החוכ ףקותב .תרחא

 הנושאר הגרדממ לקשמו תינידמ המצוע "החירבל" הל התיה

 םתעפוה ריכזהל ידו .הנידמה ןוניכ לע תונויצה לש הקבאמב

 ךרד םהידודנ ; תינקירמא-ולגנאה הדעווה ינפב ןילופ ידוהי לש

 לע םירוקעה תונחמב םצחל ;ןוכיתה םיה יפוח לא תולובגה

 יקוח דגנ םקבאמו םיליפעמה תוניפסב םתגלפה ; הילעה תוכז

 היחתלו הלואגל הדיחי ךרד וז התיה -- םהיבגל ."ןבלה רפסה"

 -מ תוחפ זא הנמש ,ץראב בושייה יבגל .תימואלו תישונא

 החירבה התוויה ,ינידמה קבאמה אישב דמעו שפנ 0

 .שממ לש חוכ תפסותו דודיע םידוהי תובבר לש הלפעההו
 בר ,לולסמה יבלש לכ תא ורבע ןילופמ םילועה ,םנמואו

 ץראב תונחמ ,שוריגה תוניפס ,הלפעה תוניפס :םילושכמה

 אל .(ל"וח סויג) ל"חג תודיחיב ומחל םהמ םיבר .ןיסירפקבו

 תודשב ,םילשוריל ךרדה לע תוברקב םהייח תא ונתנ םיטעמ

 .בגנה תוברעב ,ןורטל

 ץראה .ץאוסב םגו יצראה ליבומב ,ןדריב זאמ ומרז םימ הברה

 ישנא לש םהינב .םילודג םימי ורבע םלוכ לעו הבחרו הלדג

 תשש תמחלמ תא םחלהל רבכ וקיפסה הלפעההו החירבה

 -- םמצע תובאה וליאו .םמצע לשמ תויווח יאלמ רוגאלו םימיה

 -'תאבשכ" תילארשיה הגעב םינוכמה ,הלא לע רבכ םיכייתשמ

 םימרותה ,רבכ םירדוסמהו םיססובמה הלא רומאל -- ''םיקינ

 דימת םירכזנהו הנידמה ןיינבל ותלוכי יפלו וחטישב שיא

 בורל) ואב בורקמ הז םילועל םירפסמה הלא .ורבע םימיב

 לע תונולת םהמ םידחא יפבו ,םירשכ םינוכרד םע ,םיסוטמב

 -סנ לע -- (הטילקה דרשמ י"ע םהל תוצקומה תורידה םוקימ

 ,םינוחפה ,תורבעמה לע ,הלפעהה לע -- "ואבשכ" םה םהיתונוי

 .תויצקטורפהו ,םיחופיקה ,תומוזיה תודובעה ,ענצה ,םינודבה

 -ניבש ,תילארשי תוישרוש התוא ךותמו טעמ יהבא ךויחב לכהו

 םעה הזל תוכייתשהה לע הוואג ךותמ ,םברקב החמצ םיית

 ."בוט היהי" יכ הווקת ךותמו ,ץראה תאזלו

 ןועמש
 ,תורוש קר ולו ,שידקהל ילבמ ,הז רמאמ םייסל ןתינ אל

 בטימב ודועב ונתאמ ךלהו הכאלמה לע חצינ רשא ,שיאל
 .ל''ז יבצ ןב רסיא אוה ,"ןועמש" -- ויתונש

 יכדרמ כ"ח וילע רמא ותומל םישולשב המייקתנש הרכזאב

 : סיקרוס

 םהל תברוא יכ ,ןילופמ םאיצוהל ,םידוהי ליצהל היה וצה'"

 ףחד אוה .הכאלמל םתרנ רסיאו ,זא וניכז יכ ונירשא .הנכס

 םעפ אל ומצע ןכיס .האיציה תא םוי ףא תוחדל אל ץחלו

 שיא היה רסיא ...ומצע םע םלש היה דימתו ודיקפת יולימב

 ,םידוהי בהוא ,וירבחל דידי ,ומצע םע םלש -- קהבומ העונת

 אוה ,תובירמהו םיכוסכסה ומלענ ןילופל ואוב םע .םדא בהוא

 .ישיאה ומסקו ותוריסמ ,ותובהלתהב היישעל םלוכ תא דכלל עדי

 םינמאנהו םירוסמה םילייחה דחא היה "ןועמש" -- ,יבצדןב רסיא

 ."ונמעל רתויב



 לוק השמ

 היסילופ תורייעב

 -צה רעונה" כ"חא היהש ,"ימואלה רמושה" תעונת לש ןקה
 דמעמ ול היהו דחא דצמ לילגה זכרמ היה ,היסילופב "ינוי

 קלחה זכרמכ הבשחנ היסילופ .ללכב תינלופה העונתב בושח

 הטלש םהב םירחא םילילגל האוושהב העונתה לש ירבעה

 .תינלופה הפשה

 .תידוהיה ותעדותבו ותוירבעב ,אופיא ,טלב קסניפב זקה

 -מיגה ירגוב ,םיכירדמו םיכנחמ ,םילהנמ רבחב -- לכה לעו

 -רת" לש םייממעה רפסה-יתב ירגובו קסניפב "תוברת" היסנ

 הגהנההמ רקיעבו ןילופב העונתה ןמ עבת רשא ןק -- ''תוב

 תא קימעהלו םיירבעה תודוסיה תא ריבגהל ,השרווב תישארה

 זכרמל ויתוחוכמ תתל עבת אוה .תידוהיה העדותה לש םיכרעה

 היהש דחא רבח י''ע הליחתב רבדה השענ ףאו ןילופב העוגתה
 -יילע רחאל ; השראווב הלועפל רבועו תישארה הגהנהל רחבנ

 תישארה הגהנהה ירבח ןיבמ םיברש ,בצמ ידיל זכרמה עיגה ית
 .הנליוו הנבור ,קסניפמ ואב

 תיתעונתה תוליעפה תא יתבחרה השראווב לועפל יאוב ינפל

 .וז תילילג-תיזוחמ העוגצ הדובעב יתקסע ,היסילופ יניקב

 הפוקת תאז התיה ,תורייעב םיידוהיה םייחה םע עגמב יתאב
 "יטנאה ,ער היה ילכלכה בצמה .םיידוהיה םייחב תרעוס

 םהיתותוא תא ונתנ ידוהיה בוחרב .הכלהו הבחרתה תוימש
 -והיה תועונתה ןיב םיחוכיווהו םיקבאמה ,תיתגלפמה תוליעפה

 "ינויצה-רעונה' לש םינקב .תוינויצ-יטנאהו תוינויצה ,תויד
 ,ויתובכש לכל "ךמע" ינב ,דבועו דמול רעונ לש םיגוח וזכרתנ

 .דיתעל הווקתה תאו תומימחהו רואה תא העונתה ןועמב ואצמש

 "בע רפס יתב ןהב םימייק ויהש תורייע ןתואב יכ ,ןבומ

 -שהה תאש ןויכמ ,רתוי הלק תיכוניחה ונתדובע התיה ,םייר

 .םינויצה וירומו רפסה-תיב וקינעה תיסיסבה תירבעה הלכ

 -שב םידומיל תוינכתו רמוח הקפיס קסניפב לילגה תגהנה

 םיסוניכ ,םירנימס םימייקמ ונייה .םינושח םיליגה לש תובכ

 -חתה הכרענ .תורחא רעונ-תועונת םע םיחוכיול תומב ףאו

 ,לארשיל-תמיקה-ןרקה ןעמל הלועפל תועונתה לכ ןיב תור

 18 ליגב וסנכנ םירגובה ."תוברת" תעונת ןעמל ונלעפ זכו
 ונינב .םירוענ חור ןהב וחיפהו ,תויללכה תוינויצה תויורדתסהל

 ןויכמ ,הרשכהל ונירגוב תא איצוהש "ינויצ ללכה ץולחה" תא

 ויה וכותבש "יללכה ץולחה" םע תפתושמ הפש ונאצמ אלש

 ונלדתשה .תויטסילאיצוסה רעונה תועונת ירגוב םיזכורמ

 ,"םירדח"'מ רעונ יגבו םידלי ונכשמ ,ידוהי תיב לכל רודחל

 ונמויק לע ונקבאנ םעפ אלו ,תללובתמ הביבסמ ,תובישימ

 התיה ןהבש תורייעב ,ונתעונתל תושפנ תושעל ונלודיג לעו
 אל ,תסנכה-יתב לש םיאבגהו םינברה לש הקזח העפשה

 העונתה ברקב ונחפיט .ונתוליעפ לע הפי ןיעב ולכתסה דימת

 ךא ,םייתרוסמ םיידוהי םיכרעל דובכה תאו לארשי תבהא תא

 תדה ייח םוחתב תברעתמ הניאש ,תישפח רעונ תעונת ונייה

 -מה ימיבו ,םיגחבו תותבשב םג תיתעונת תוליעפ תמייקמהו
 .הדובעמ ףאו םידומילמ םהב םייונפ ויה םיכינחהש ,החונ

 םויה היה תבשה םויו "דבועה רעונה" ןמ ויה וניכיגחמ םיבר

 תיתוברת ,תיכוניח תוליעפל וב תונפתהל ולכיש ידיחיה

 לרחא ,םיברעב תושיגפלו תוחישל םג םיאב ויה םה .תיתעונתו
 םירועש ןתמ ירחא -- םתצקמו ,םידומיל וא הדובע לש םוי

 ג'ל ימיב .העונתה לע םיאג ויהו המשנ-תיילע העונתב ואר

 תוצלוח םישבול ,תוכולהתב םיאצוי ונייה תוגיגחו רמועב
 .ןקה-ילגד לע תולוחכ תובינעו תונבל

 -התב םעפ יתחכונ ,ןמצייו םייח דלונ םש ,לוטומ הרייעב

 תארקל דעצ ולוכ ןקה רשאכ ,רמועב ג"ל לש תאזכ הכול
 בוחרב ץע יונב תיב ,תינויצה תורדתסהה אישנ דלונ םש תיבה

 ןבל-לוחכה לגדהש דבלב וז אל .ףצורמ-אלהו ךוראה ישארה
 ,העוגתה-שאר בכר וילע ,סוסה לש ובנז וליפא ,שארב ססונתה

 -לע ודמע םלוכ ; םינבל-םילוחכ ריינ לש םיטרסב היה טשוקמ

 .הלודג תושגרתהב "הוקתה" תא ורשו תיבה די
 ,יקנוויאב ,הנ'צורומב םיילילג ץיק תונחמל םיאצוי ונייה

 םייח לש תרגסמב עבטה קיחב תועובש םיהושו הקבונסוסב
 .םייפוצ

 ןהילא יתעגהש תורייע ויה .תובר עסונ יתייה לילגה שארכ

 -תלגעב וא ,תבכרב ,תולגעב יכרד יתישעש שיו רוטיק-תינאב

 תונכסה ולדג רקיעב .םיכרדה לכ תא הסיכ גלשה רשאכ ,ףרוח

 .םיגלשה תרשפה תנועב
 העברא ונאצי ,ןילוטסל קדורגדיוד הרייעהמ תועיסנה תחאב

 ,תורגובמ םישנ יתש וניניבו ,סוסל המותר הלגעב םישנא
 םעו ,הלילה לכ ךרדד-אל-ךרדב ונעסנ .ןולגעה -- ונילא ףסונו

 -שכ .קסניפל םשמו ,ןילוטס לש תבכרה תנחתל ונעגה רקוב

 דרה הליל ותואב העקנש די עינהל יתלוכי אל התיבה יתרזח

 -תינאמ ףוחב רקוב תונפל שולשב יתדרי דחא םעפ .ינקתפ

 ידכ יתרכה אלש ךרדב לגרב תועש שולש יתכלהו רוטיקה

 תבשב יתעגהש הרייעב עדונ רקוב םע .הווחל הרייעל עיגהל

 -יגפה לע רסאו תסנכה-תיבב ידגנ גורטיק ירבד עימשה ברהו

 -גרתה רחאל ,ברע תונפל המייקתנ ןקה תפסא ךא .יתא הש

 עירכמה הבורב תינויצ התיהש הרייעב םיבר םיחוכיוו תויוש

 .םימעפ המכ הב יתרקיב רבכו
 היה .ללכב תבכרב עיגהל היה רשפא-יא לוטומ הרייעל

 םייק היה תאז הרייעב ;בונאיי תנחתל תבכרב עוסנל ךרוצ
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 -- ץיקבו ,ףרוח-תלגעב יתכשמה ןאכמ .העונתה לש בושח ןק

 םילולס ויה אל היסילופ תורייעב םישיבכה .הליגר הלגעב

 ךומסלו תורייע ינפ לע ךרד-אל-ךרדב עוסנל ךרוצ היהו ןיידע

 ,םעפ .םתוניגהו םרשוי לע ,םיידוהידאלה הלגעה-ילעב לע

 העיסנב תושפנ-תנכסב יתאצמנ ,קסנילוו 'זמידולו תוביבסב

 .תאזכ
 יליעפ םע רשקבו תורייעב םירוקיבב יל ויה תויווח המכ

 לש לובגל רתויב הבורקה הרייעה התיה קדורגדיוד : העונתה

 לכ הלהגתה תאז הרייעל קסניפמ העיסנה .תוצעומה-תירב

 םייק קדורגדיודב .טיפירפהו הניפה לע רוטיק-תינאב הלילה

 ולהנמ .לודג ץע-תיב ךותב אלפנ "תוברת" רפס-תיב היה

 .הפיחב יחו ץראל ךכ-רחא הלעש ,בולשימ ןבואר רמ היה

 תיללכה תיגויצה תורדתסהה תעפשהל היה ןותנ הז רפס-תיב

 יתעונתה ןקה שארב .בושח םוקמ וב ספת "ינויצה-רעונה"ו
 ,קיגדובולס םירמ -- היניב תוטלובהו תונב לש הגהנה הדמע

 דמע ןקה שארב םלוא ,ןייטשלקניפ המורפו ןיכורוב השאמ

 ןקה שאר ןיב 'זגרב" ררש םעפ אל .ל"ז טחוש -- קינזר ףסוי

 ,תונב הברה ןיב דיחי ןב היהש ןויכמ םלוא ,ותגהנה ןיבו

 רידסהל ידכ ,םהיגיב ךוותל ילע לטוה תחא אלו בורל ול ורתיו

 תינויצ תוליעפ וב התיה ,אילפהל רדוסמ היה ןקה .םיסחיה תא

 בורש ,המדנו הרייעה תוצוחב עמשנ ירבע רוביד .הלודג

 םתפשש ןילופב םעה-לאשמ ימיב ועידוה קדורגדיוד ידוהי

 יוטיבה לעו תיפוצה הרוצה לע דואמ ודיפקה ןאכ .תירבע

 .םיכינחל ונקהש םירבעה םיכרעה לע קר אלו ינוציחה
 -רה ."ינויצה-רעונה" לש ןק יתיילע רחאל םקוה ןילוטסב

 -דיודל קסניפמ דרדב התיהש הבחל הרייעב םירוקיבב יתיב

 השימ ומכ םירבח ודמע ושארבש קזח יתעונת ןק הבו ,קדורג

 יטאיפוגלוד רשא םייח ,ןמצכ םיחאה ,יקצולס המויס ,קי'צברומ

 תסנכה-תיב תעפשה התיה הבחלב .םירחא םיברו ,(ילאכימ)
 ישנא ."הנבי" רפס-תיב הרייעב םייק היהו ,רתוי הקזח ברהו

 תא "ינויצ-ללכה ץולחה" ירבח םע דחי ונב "ינויצה-רעונה"

 ןעמל הלועפל םיארחא ויה ,תיללכה תינויצה תורדתסהה

 -רת" הירפסה תא ומיקה ,דוסיה-ןרקו לארשיל תמיקה-ןרקה

 יתעונתה ךוניחה .הרייעל תיצולח תירבע חור וסינכהו "תוב
 םיצאנה דגנ דורמל םינושארה ויה הבחל ישנא יכ ,ביזכה אל

 רפסב הבותכ תאז תראופמ השרפ .ינמרגה שוביכה תפוקתב

 םינושאר" "תויולג לש הידפולקיצנאה" ידי-לע רואל אציש
 .הבחל תליהק לע '"דרמל

 התיה .השלח יתעונתה ןקה תלועפ התיה ץנינול הרייעב

 "ר"תיב" תעונת התיהו ,הקזח תיללכ תינויצ תורדתסה
 .הליעפ

 : השראוול ךרדב הברעמ קסניפמ םינקל רשאו

 .הפיו קזח ןק וגל היה ןאכ .בונאי התיה הנושארה הנחתב

 היהש) ןקה שאר היהש ,לונטרופ חמצ תיבב יתחראתהש ינרכוז

 רתוי הפוקתב .(וקיסכמב תיבגמהו תינויצה תורדתסהה ישארמ
 .'יץיבוקי'צק הימחנ ןקה שארב דמע ,תרחואמ

 ןקה שארב דמע ןאכ .לוטומ לא ךרדה הליבוה בונאימ

 לכש ,הרייעב ונממ הדעונ הבר העפשהש ,ןמרגנוא המלש

 ,לוטומב םירוקיבה דחאב .ךורא דחא בוחר אלא התיה אל הלוכ

 האב םואתפ ,יתעונתה ןודעומב הפסא התיה ,יאמב דחאב

 ותואב תינכפהמ הפסא םימייקמ ונאש ,ונב הדשחש הרטשמ

 ךרד וצפק ,קוחרמ םירטושה תא םתוארב ,ילש םיכינחה .םוי

 04 לוק חשמ

 הלהבה .ןבומ .ידבל יתראשנ ינא ,וחרבו תותלדהו תונולחה

 תוששחה חור לע החיכוה איה םלוא ,דוסי אללו תמזגומ התיה

 .םידחפהו
 םיבוט םיסחי ויה ,"הלטומ" םג הל וארקש ,לוטומ הרייעב

 תועונתה .תורייעה בורב ומכ ,םירצונהו םידוהיה ןיב ידמל

 רודה ינב לש ןוצרהו ,הרייעב "ןוט"ה תא ונתנ תוינויצה

 .ללכב ןילופמ ףאו הרייעהמ תאצל -- היה רגבתמה ידוהיה

 ושארבש ןי'ציהורדב העונתה לש ןטקהו ריעצה ןקב יתרקב

 קסירבב םג יתרקיב .יקסזד'זיב םשב ריעצ רוחב ,יל המדנ ,דמע

 -רמ םישנא ואצי הכותמו ,לארשיב םאו ריע התיהש ,אטילר*

 דמע הפוקת התואב .ןילופב תוגלפמלו תינויצה העונתל םייזכ

 .ןיגיב םחנמ אטילד-קסירבב "ר"תיב" שארב

 אטילד-קסירבב .ונתעונתל םינק ויה אל ןירבוקבו קסמוחב

 התואב .הקשורטיפ רבחה ושארבו ,ןטק ונתעונת לש ןקה היה

 תבחרה לע תינויצה העונתב לודגה חוכיוה להנתה הפוקת

 ישנא ןיב ויה םיגלופמ םייללכה םינויצהו ,תידוהיה תונכוסה

 "רמשמה לע" ישנא ןיבו ןמצייו םייחב וכמתש "תונבל תע"

 -והיה תימואלה תוינידמה יבגל .םיובנירג קחצי דמע םשארבש

 ,םיובנירג ירחא םידוהיה לש עירכמה בורה הטנ ןילופב תיד

 לודג קלח .תידוהיה תונכוסה תבחרה תלאש יבגל ןכ אל םלוא

 ,בילטוג עשוהי ר"'ד ,ונריע ןבו ,ןמצייו ידיסחמ ויה םינויצה ןמ

 טסינוטילפ ,ןנוחמ יאנותע ,ןילופב םינויצה ישארמ היהש

 ."תונבל תע" ןעמל תובבל שבכ ,תונורשכ-ךורב

 -וריעצ לע תודגא דימת וכלהתה היסילופ תורייעבו קסניפב

 וידומיל תפוקת לע ,הלטומב ותישאר לע ,ןמצייו םייח לש ות

 םיובנירג קחצי םגש ,ןמצייול תוילאיול ןיעמ התיהו קסניפב

 דמעש ןמצייוב םיאג ונייה ונלוכ .הילע רבגתהל היה לוכי אל

 תיבה םודיקל ירקיעה לועב אשנו תינויצה תורדתסהה שארב

 -צה תא וגל ןתנש שיאה -- םיצולחה לש םתירב-ןבכ ימואלה

 .תונויצה תודלותב לודגה הנפימל איבהשו רופלב-תרה

 ; ונריעב רופלב-תרהצה לע עדונשמ םויה תא חכשא אל

 תסנכה-תיבב הלודגה הפסאה יל הרוכז בטיהו דלי זא יתייה

 לדוהי תא הפיקהש תובהלתההו ערואמה ןויצל קסניפב לודגה

 היה ,ןמצייו םייחב רושקש ,ינשה ערואמה .התביבסו קסניפ

 ,םיפוצה-רה לע תירבעה הטיסרבינואה החתפנשכ 1925זב

 תודלות תשרפ תא ונדמל ונלוכ .רופלב דרול לש ותופתתשהב

 ותוריעצמ והוריכהש ,םירומ .ותודלימ ןמצייו םייח לש וייח

 תיב לע תובר תוחישב וגילפה םירוהו םהה םימיה לע ורפיס

 התיה ,ןמצייו לש ותרייע ,הלטומש ןבומכ .קסניפב ןמצייו

 לאוג ,"םידוהיה ךלמ' אצי הנממש הדבועה בקע תמסקומ הלוכ

 .ומע

 ,תינויצה תורדתסהב תוליעפל ועיגהש ונתעונתב םירגובה

 תלשממ יפלכ תינויצה תוינידמל סחיב םהיתועדב םיקלוחמ ויה

 -ץראמ תונותע ונארק .תונכוסה תבחרה תלאשב ,טדנמה

 .הוהש םיירבע םירפס "ונעלב" ,תירבע תוברת ונגפס ,לארשי

 ונייה החיש לכלו המר לע דימת ודמע םיחוכיוה .ץראב ועיפ

 תראופמה תרוסמה ירחא ונרגיפ אל .יוארכ ןנוכתהל םיכירצ
 ונלדתשהו ןויצ-יבבוח תעונת תא הכישמהש ,קסניפ תונויצ לש

 -רהו ,עדייה ,םיכרעה בטימ תא לילגה ינקב העונתל קינעהל

 .תימואלה תידוהיה תויראדילוסה תשג

 רחאל תאזה תרוסמה תא וכישמה היסילופב העונתב יכינח

 יל םיחלוש ויה םה .ץראל יתילעו השראווב תוליעפל יתרבעש
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 םישוע ונייה .לוחכ טעב לופכשב םיסיפדמ ויהש םירזוחה תא

 ,תובישי רחאל ,תואצרה רחאל ,תופיסא רחאל ,תולילב תאז

 .תרשואמ ךא ,חתמ האלמ הפוקת תאז התיה .רקובה תועש דע

 .תוחיש ,תואצרה ,תועיסנ ,תויעב דימת ;יונפ עגר ףא היה אל

 ,ןהיתוליהק ,ןהיתובישי ,ןהידוהי לע ,וללה תורייעה לכ

 -נבה ,תוגלפמה ,רעונה תועונת ,רפסה-יתב ,ןהלש תסנכ-יתב

 -יתב ,םיחרוא-תסנכה תודסומ ,םידסח-תולימג תופוק ,םיק

 םיצאנה .דוע ןניא ןלוכ -- ךוניחו תוברת תודסומו םימותי

 וחרב םידדוב קר .טילפו דירש וריאשה אל ,םעה תא ודימשה

 -רפה תעונתל ףרטצהלו םוחלל וזיעהש םיטעמו םייחב וראשנו

 הרייעב ומכ ,וריעבהלו וטיגה תומוח תא ץורפל וא םינזיט

 .הבחל

 -מנ ןכותה ירישעו םיססותה םיידוהיה םייחה םתוא לכ ,ןכא
 םידירש קרו דוע םניא ולע אלש הלא .ונמע יחצור ידי לע וקח

 תורחא תוצראב םיאצמנ ולצינש םידדובו םיטעמ .ונילא ועיגה

 .םיל רבעמ

 -והי תוליהקל רכז היסילופ תורייעב םויכ דוע שי םא קפס

 ידוהימ אל הבור םלוא ,קסניפב הנטק הליהק הנשי .תויד

 .םש וראשנו האושה רחאל ופסאתנש םידוהי המכ אלא ,קסניפ

 וא םיטעמ ,לארשיב םיגיצנ הל שי היסילופ לש הליהק לכ

 00 היסילופ תורייעב

 ,איצוהל דוע םילדתשמו ,ואיצוה הלא .םידירש קר םהו ,םיבר

 תומוקמב םיידוהיה םייחל ןורכז ,תוליהקל די ,תודע ירפס

 הנתג תויחטשהש שיו ,םיחלצומו םיפיקמ םירפסהש שי .הלא
 .היתותוא תא םהב

 ,םהב דמליו וללה םירפסב ןייעיו ארקיש ימ לכ םג ,םלוא

 םיידוהיה םייחה תא ,תואיצמב היהש המ תא שיגרהל לכוי אל
 .הדחכוהש םיברה-תורודה-תריצי לכ תאו םיינווג-ברה

 ,היסילופ תורייעב יתועיסנ לש םינשב רכזנ ינאשכ ,םויכ

 -הל תורשפאהו תוכזה תא יל ונתנ רשא ,לכל הרקוה אלמ ינא
 -קהו היסילופ תורייע לש ןהיתוארמ .וללה תורייעה תא ריכ

 תותורח ,תורייעב העונתה יניקו ,ןכותב תוידוהיה תוליה
 .דימת הנראשית ךכו יבלבו ינורכזב

 -ורת תא הגתנ היסילופב "ינויצה-רעונה" לש העונתה ,ןכא

 -ירב םיכרדל התנווכהלו ץראב ונתעונת ןינבל הבושחה התמ

 ולעש הלא .םהה םימיב ונבזכה אל .םינוכנ םיקיפאלו םיא

 תימואלה םתבוח תא ואלמ ,ןאכ םתיב תא ונבו לארשי-ץראל

 וגחפיטש תונורקעל םינמאנ וראשנ עירכמה םבורבו תיצולחהו

 -ימתה לש םימיב ,ונתורחבו ונתודלי ימיב ,םהה םימיב וידחי
 .תישפנה תומלשהו תוננערה ,תומ

 .1966 טסוגואב 16 ,םילשורי

 היהש ,יבא תא יתאצמ אל ,קסניפב יתיבל 1939 ץיקב יתאב
 קסניפב ונתחפשמ לש ילכלכה בצמה .ןילבול די-לע ,בו'צנלנב

 רבכ יבא .החפשמה םויקל קיפסה אלו ,הבר הדימב רערעתה

 טעמכ םלועמש ,םיינש-אפורכ ,עוצקמל הבישהו 58 ליגב היה

 ,יתעד לע הלע אל .בר ץמאמ ונממ העבת ,וב שמתשה אל

 הררש תיבבו ,תוגחב התיה אמא .ןורחאה ירוקיב הז היהי יכ

 קסעה תא לסחל יתוצעל ובישקה אל ירוה .הבוצע הריוא

 דימת .לארשי-ץראל תולעל ידכ קסניפב םיתבה תא רוכמלו
 -שי בצמהו דורי םיתבה ךרע" יכ "ןומזפה" תא עמוש יתייה

 איה ףא התצר ,ל"ז הלופ יתוחא ."ורכמי זאו הבוטל הנת
 .ללהנב יאלקחה רפסה-תיבל היילע-ןוישרב ץראל תולעל

 -רפתמו הגטק הסנכהה ,רערועמ השעמל היה קסניפב קסעה
 ."ןרקה תא םילכוא"ו הרתונש הרוחסה תריכממ ויה םיסנ

 ולעוה םיסמה .םיבוצע ויה הפוקת התואב קסניפב םייחה
 -תהש תימשיטנאה תוינידמה השגרוה .תונוטלשה י"ע דואמ
 .ילכלכה חטשב םג האטב

 תא תוארל :הלודג היווחל דימת יל ויה קסניפב םירוקיבה

 -סהבו "ינויצה רעונה" תעונתב ירבח םע שגפיהל ,יתחפשמ ינב

 .רעונמו תודלימ םירבחו םידידי םע עגמב אובלו תינויצה תורדת

 -רת" ילעפמ חטשב קר .םוקמ לכב ןואכדו תובצע יתשגרה
 ,ירבעה יממעה רפסה תיבל ףסונש ,תוררועתה התיה "תוב

 -תיב דוע חתפנ ,"תוברת" היסנמיגה דיל קסניפב םייקתהש
 .1200-ל םידימלתה רפסמ עיגה דחיבו ,ןילרקב יממע רפס

 קר םלוא ,קסניפב תירבעה העונתה לש בושח שוביכ הז היה

 -ינ התיה ןיידע םתעפשהו הליהקב וטלש םינויצה .רצק ןמזל

 -ופה היצאנאסה תגלפמ תוינידמ םלוא ,םיירוביצה םייחב תרכ
 םינכומ ויהש ,םידוהי הילא הברקב היתותוא תא הנתנ תינל

 .תימואלה תוינידמב םתואמצע לע רתוולו הלועפ התא ףתשל

 המרב םינינעה דוע ולהנתה קסניפב "ינויצה רעונה' ןקב
 היה .םיססות םייחהו רעונ"ינבו םידלי אלמ היה ןקה .ההובג

 ילנויצה רעונה" תעונת לש םיבוטהו םיבושחה םינקה דחא הז
 -דמ לש םישדח םיתווצ שגופ יתייה הגש לכב .הלוכ ןילופב

 -גב ,ןקב הלועפה לע תוירחאה תא ולביקש םילהנמו םיכיר

 םג .ולע וא הרשכהל ואצי םהימדוקש רחאל תוגולפבו םידוד
 התיה ,יאקסניפה ןקה ירבח לש ,היסילופ לש לילגה תלהנה

 .זוחמבו רוזאב םינקה םע םירשקה לע הרמשו תיביטקא

 דימת היה הזכרמו היסילופב העונתה התנבנ הלודג תוריסמב
 ,לופכשב וספדוהש ,לילגה ינקל רזוחה-יבתכמ |.קסניפב

 התיה .תוידומילו תויכוניח תוינכת םע ,עיפוהל ופיסוה

 -צהש ןקל תוירחאב םיאשונ םהשכ ,יכינח תא תוארל חור-תחנ

 -סהב םיליעפ ויה וירגובשו תמייקה-ןרקה ןעמל הדובעב ןייט

 -ויצה רעונה תועונת לש תוליעפה .תימוקמה תינויצה תורדת

 םיכפמ ויה זאמ בר יגוש ןמתסנ ,הטאוהו התחפ היסנמיגב תוינ

 רשפא .תפומל םייצולחו םייתעונת םייח היסנמיגה ןינב ךותב

 רתוי ןיעו בל ומש תונוטלשה םעטמ היסנמיגה לע םיחקפמהש
 היה תידומילהו תיגוגדפה המרה תניחבמ .המינפ השענה לע
 רבחו ,ל"ז רפלא דוד ,הלהנמ .דואמ בוט היסנמיגב בצמה

 -ושה תועונתהו תוגלפמה .םתלוכי בטימכ ןאכ ושע ,םירומה
 -כואה לש תולדלדהה תמועל .רבעב ומכ םייקתהל וכישמה תונ

 ריעב הלדגש תינלופה היסולכואה הקזחתה ,תידוהיה היסול

 םיימשיטנאה םייוליגה .ןהיתש ןיב תוחיתמה התלע המעו
 לכב םהיתותוא תא ונתנ ,קטישפב םורגופה רחאל ,ןילופב

 תוינידמ .תושיגנהו םיחופיקה וטלב םידוהיה יפלכ ;םוקמ
 "דנוב"ה ,תוינכפהמה תועונתה ברקב תוליעפה תא הריבגה וז
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 דצמ תויצולחהו תוינויצה תועונתהו ,דחא דצמ םיטסינומוקהו

 אלש ריעצה רודה רקיעבו ,ןילופ תא בוזעל וצר םיבר .ינש

 ויה ןילופ תא תאצל תויורשפאה םלוא .ומצעל דיתע האר

 ןבלה-רפסה תוינידמו ויה אל תובר הריגה תוצרא .תוטעמ

 ובשי םינש .היילעה תלבגה םע לארשי-ץראב הכלהו המשגתנ

 ןמז ותואב .הווקת ילב הרשכה יצוביקב ונוונתהו םיצולח

 -ועפ הנגראתה ונתעונתב םגו םיליפעמה תיילע הליחתה רבכ

 השראווב ץולחה זכרמש םיטעמה תומוקמה בקע תיאמצע הל

 .ונתושרל דימעהל היה ןכומ

 תא וסיכ םיננע .ערו ךלוה ןילופב בצמהש ושיגרה לכה

 תועונתה יובירו הינמרגב םזיצאנה לודיג םע הפוריא ימש

 היסולכואה ןיב תוחיתמה .הפוריא תוצרא לכב תוימשיטנאה

 "פה םיקבאמה אישל ולע םגו ,דואמ הרבג תינלופהו תידוהיה

 תוינידמל סחיב תימלועה תינויצה תורדתסהה ךותב םיימינ

 הלעמש התלשממו הלודגה הינטירב יבגל הלהנההו העונתה

 .היתוחטבהבו רופלב תרהצהב

 ועיגה םוי םוי .ץראב תוערואמה תונש םג ויה םינשה ןתוא
 -עלמ ססיה אל שיא ךא םיבושיב םיעוצפו םיגורה לע תועידי

 ןילופב תבשלו ךישמהל םוקמב ,לארשי-ץראב דובעלו תול

 תידוהיה הליהקה התיה קסניפ ריעבו ,יוכיס אללו הווקת אלל

 -והיב םיינלופה תונוטלשה ודישחה םיבר םירקמב .אצומ אלל

 לבוגה יחרזמה רוזיאה ,"םיסרק"ה יחטשב התיהש ,קסניפב םיד

 -להו המצעתנ ןילופ ןיבו הניב תוחיתמהו ,תוצעומה-תירב םע

 ללגב דואמ הדרי קסניפב היריעה תצעומב םידוהיה תוגיצנ .הכ
 קוחדל הנווכב השענש ,ינוריעה תוריחבה קוחב תויצניבמוק

 טאניסהו "םייס"ה .ריעב העפשהמ םידוהיה לש םהילגר תא

 -ובמ היה ידוהיה בושיהש הרוצב תוריחבה ירוזא תא "וכתח"

 ,היריע-שאר ןגסכ ידוהי שמיש קסניפבו ןמז היה .ורפסמב לט

 קסניפ .ופלחו ורבע םהה םימיה םלוא ,ןמגרב רזעלא ר"'ד אוהו
 הב היסולכואה בורש ןילופב תוטעמה םירעהמ תחא התיה

 .הערה הלח תאז הניחבמ .85% דע עיגה םיתעלו ;ידוהי היה

 -לשממה תודיקפל תינלופ היסולכוא לש תדמתמ המרזה התיה

 י"עש םירפכ ופרוצ ןכו םירחא ןילופ יקלחמ תינוריעהו תית

 .הטופיש חטשל ריעה
 תאז לכב .דחי ןילרקו קסניפ לש תחא הליהק התיה הכלהל
 קסניפל םידרפנ הקדצ תודסומ םייקל 1939 תנשב םג וכישמה

 השגרוה ,הדיריב ויה םיירוביצה םיידוהיה םייחה .ןילרקלו

 ועדי םידוהיה ,ןכא .תידוהיה היסולכואה לש תוששורתה

 םישדח םיבצמל לגתסהלו םמויק תא ךישמהל ,"רדתסהל" דימת

 הנושארה םלועה תמחלמ ןיבש הפוקתב םג .תוריזגה תורמל

 םימי ינא רכוז ינלופה רטשמה ידי לע קסניפב בצמה בוציי דעו

 -מה ,ינשל דחא אבצמ ,"דיל דימ" הרבע רשאכ ,קסניפב םישק

 508 לוק השמ

 -מהו דימת וששואתה קסניפ ידוהי .תונכס הלאמ התיה תואיצ

 .םהיקסע תאו םהינוגרא תא ,םתליהק תודסומ תא תונבל וכיש

 ינויצה סרגנוקלו ,השראוול ךרדב ירוה תיב תא יתבזעשכ

 תא דוע תוארל הכזא אלש ימצעל ראתל יתלוכי אל ,הבינ'גב

 דחכות קסניפ תליהקשו ,ידידיו ירבח לכ תא ,יתחפשמ ינב

 ףותישב םיצאנה י"ע תורחאה לארשי תוליהק םע דחי דמשותו

 .תימוקמה תידוהי-אלה היסולכואה

 זז םודאה אבצהשכ ,היינשה םלועה תמחלמ ץורפ ירחא

 יתבשח יכ ,החוורל םנמא יתמשנ ,קסניפל סנכנו הברעמ

 םלוא ,יתחפשמ ינב םכותבו ,קסניפ ידוהי ולצניי ךכ י''ע

 ,םתא שגפיהל תורשפאה םייתניב המסחנ יליבשבש יתעדי

 הסנכנ םרטש ,הילטיא .הז רבד רשפאתי דוע יתמ עדוי ימו

 רוזחל ונלוכי ךכו ,רבעמ תורשפא ונל הנתנ ,המחלמל

 המחלמה ץורפתש תעדה לע תולעהל ונלוכי אל .ץראל

 הלאה םיחטשה לכ תא ושבכי םיצאנה יכו היסורו הינמרג ןיב

 תיב םע םירשקב יתכשמה .םימחר אלל םידוהיה תא ודימשיו

 אל טעמכ אמא .יטייבוסה ןוטלשה תחת התיהשכ קסניפב ירוה

 ללגבו שדחה בצמב דואמ האכודמ התיהש יתוניבהו הבתכ

 רותב ושרוג יתוחאו ימא .ותחפ שגפיהל ונייוכיסש הדבועה

 .ישוקב ומייקתה םש ,קסניפ י"עש בונאיל ,"תינגרוב" החפשמ

 -צהו ראשיהל וננחתה ךא ,ריביסל םתוא שרגל וצרש יתעמש

 -רגה שוביכה תחת ,וטיגב ויה רשאכ .ולצינ אל םג ןכלו ,וחיל

 יתמייק תאז תמועל .ןהילא רשק לכ גישהל יתלוכי אל ,ינמ

 לצא השראווב ררוגתהל בו'צנלנמ רבע םייתניבש יבא םע רשק

 .םיבורק
 ,יפוסו ןורחא רוקיב קר אל ,אופיא ,היה 1939-ב ירוקיב |

 תאו רתויב יל םירקיה תא תוארל הנורחא תונמדזה םג אלא
 ,לארשיב םאו ריע ,תרצויהו תססותה התיהש קסניפ תליהק

 -ודלותב ול דחוימ םוקמש ,תויווח ברו תולילע בר ידוהי זכרמ

 תודלותב הנושארבו שארבו ,ונמעב תובר תועונת לש ןהית

 .תינויצה העונתה
 רוקיבה רחאל םינש 26 ,ולא תורוש םויה הלעמ ינאשכ

 ,קבאמהו הרובגה ימיבו האושה ימיב רבעש לכה רחאלו ,קסניפב

 םכסל הסנמ ינאשכו ץראב הפ ןתוא ונייחש תולילעה רחאלו

 לתיכזש ירשא :רמול לוכי ינא ,קסניפב ונייח לע קרפה תא

 -תיב ,ירוה תיב לש חורה תא גופסלו תאז הליהקב תויחל

 ,תכלהתה םהב תובוחרה ,יתללפתה וב תסנכה-תיב ,ירפס

 תורדתסהב ירבחו ירומ ,המתוח תא ילע העיבטהש הביבסה

 הנושארה הפוקתה ךשמ םהמ יתלביקש המ לכ תא ,תינויצה

 אבה לכשו ,דימתל המתוה תא ילע העיבטהש ,ייחב תאזה

 .התוכזב אלא היה אל הירחאל



 לוק השמ

 האושה ירחא ןילופב םירוקב

 אב ,האושה םע םינפ לא םינפ השיגפב ,ןושארה קומעה עוזעזה

 הידגארטה התלגתנש רחאל ,הינשה םלועה תמחלמ ץקמ ילע

 .הלוכ הפוריא תודהי לעו ןילופ תודהי לע הרבעש ,המויאה

 תודהיה תיראש תחלשמ םע השיגפב 1945-ב ,ןודנולב היה הז

 ,םש ךרענש ןושארה ינויצה סוניכה תעשב ,ןילופמ תונויצהו

 תא דוע חכשי אל דמעמ ותואב חכנש ימ לכ .המחלמה רחאל

 לימא ר"ד םלואל סנכנ רשאכ המקש ,הלודגה תושגרתהה

 ישנא .ולקמ לע ןעשנו טעמ עלוצ אוהשכ ,ןקזה ,ןייטשרמוז

 -בועה .המחלמה ימיב ןילופב שחרתהש לכ לע ורפיס תחלשמה

 ,םדוק דוע ונתאמ םיברל ועדונ רבכ ןמצעלשכ תוארונה תוד

 םינפ הרישי החישל םיקחרממ העיגמה העידי המוד הניא לבא

 ,תועווזה תשרפ תא וללוג רשא ,םייח םישנא םע םינפ לא

 לע רופיסב .הפוריאב רתויב לודגה ידוהיה ץוביקה לע ורבעש

 תוילעמ ,םירקנובהו םיפתרמה ןמ תאצל הלחהש ,הטילפה תיראש

 ,ןילופל תוצעומה תירבמ העיגה רשאו תורעיה הבעממו גגה

 .םהיתואמל םידליה יתבו הרשכהה יצוביק דחוימ םוקמ וספת

 עדונ אלש םידליו םימותי ,לכל םדוק ,ופסאנ םידליה יתבב

 לאכימ ,ןודנולב םירבחה ירופיס .םהיתוחפשמו םהירוה לע רבד

 םהירבחו ןוסרג רתלא ,רטפלס ןואיל ,רלמ דוד ,רבוסוק

 ויה ,םינזיטרפה תחלשממ םייהטרו ןמחנו תינויצה תחלשמהמ

 רובעכ ,יניע ינפל תולגתהל היה דיתעש המל המדקה ןיעמ קר

 .ןילופב ירוקיבב ,הנש

 םילשוריב תידוהיה תונכוסה תלהנה הטילחה 1946 תישארב

 .ןילופב תידוהיה הטילפה תיראש דודיעל תיבושי תחלשמ רגשל

 -יטראפ ,זוכירה תונחמ ,תואטיגה ילוצינ םידוהי ףלא םינומשכ

 ,ררחשמה ינלופה אבצה לש םילייחכ ועיגהש םידוהי וא ,םינז

 ךא ,ףלא האמל עיגה יתימאה םרפסמש רשפא .ןילופב זא ויה

 ,םינלופכ םימושר ויה םיבר ,םתודהי תא תולגל וזעה םלוכ אל

 םתואב הלחה ,ךדיאמ .םינלופה םהינכש דצמ המקנל וששח םהו

 .תוצעומה תירבמ ןילופ יבשות לש היצאירטפרה םימיה

 םיחטשו היריביסמ םירזוח יפלא םע תובכר עיגהל ולחה

 לדג ןילופב םידוהיה רפסמ .םיבר םידוהי םהיניבו ,םירחא
 .םויל םוימ אופיא

 ,הרזעו דודיע איבהל היה לארשי-ץראמ תחלשמה דיקפת

 רעונה תעונתו תינויצה העונתה לש שדחמ ןוגראב עייסל

 ןילופ תודהי ןיב םייק היהש קודהה רשקה תא שדחל ,ץולחהו

 תא חראל המיכסה תינלופה הלשממה .ילארשיצראה בושיהו

 ,ונל בוט ןמיס היה הז .התוחילש יולימב הל רוזעלו תחלשמה

 .הילעלו תונויצל יבויח סחי לע תימשר יתלב החטבה ןיעמ

 םע שגפהל ונדרח דחא דצמ .ךרדל ונאצי םיברועמ תושגרב

 ינש דצמ ,בורקמ ונרכהש לארשי תוליהק לש ארונה ןברוחה

 םקזחלו םימוחנת םהל איבהל ,םידירשה םע שגפהל ונפאש

 ןוריוא ונתוא סיטה ו"שת חספב .לארשי-ץראל הילעה תארקל

 לאומש ןוריואב ויה יתא דחי .השראול סיראפמ יתפרצ יאבצ

 ליז יליזרב לארשי ונינפל ועיגה ןכ .םרא השמו ל"ז ןייטשפא
 .םירחא םירבחו

 תוגיצנה .ןולל םיכירצ ונייה םש ,ןילרבב ןוריואה הנח ךרדב

 .ינמרג תיבב הנילל ונתוא הנכיש ,ונב הלפיט םש תינלופה

 םינמרגה תא וניאר ,תוסירהה תא וניארו ןילרב תוצוחב ונלייט

 תואבצ לש תודעסמה די-לע ,בוחרב תוירגיס תובנז םיטקלמ

 דחפ ךותמ תולכתסמ תוינמרגה םישנה תא וניאר .שוביכה

 השאה הניחבה ,ונרדוס הבש הרידב .םירזה ינפב הפונחו

 ץיוושוא הנחמב תויווג תפירש
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 הלחה דימ ,םידוהי ונאש הניבהו ,ונתא ויהש תוצמב הינמרגה
 םירבד וליאו ,התומכשו איה הליצה םידוהי המכ ונל רפסל

 .התא רבדל וגל היה השק ...םודאה אבצה ילייח ושע םיארונ

 איה ,ועדי םא ונלאש .וניתויחאו וניחא חצור וניאר ינמרג לכב
 התיה הבושתהש ןבומכו ,םיזגה יאתב שחרתה המ ,הינכשו
 ."רבד עדי אל שיא"ש

 םייתעש רחאלו םימדה ץרא תא תאצל ונרהימ םכשה רקובב

 יתרקבו יתייחש ריעה השראו תא ןוריואה ןולחמ וניאר הסיט לש

 איהו ,"ינויצה רעונה" תעונת זכרמב יתלעפשכ תובר םינש הב
 .ןילרבב רשאמ לודג רתוי הברה היה ןברוחה .לילכ הסורה

 ראתל השק .ונירבחו וניחא םע השיגפה התיה לכמ עזעזמ םלוא

 ונדרפנש ,ריעב ונילגר הכרדשכ ונתאמ דחא לכ שיגרה המ
 .הכותב םידוהי םיפלא תואמו 1939-ב הגממ

 תיב ראשנ אל ובש ,ברחה וטיגב ונדמע םלא ךותמו ,הימודב

 לתרכזש תובוחרה תא וארהו יתוא וליבוה םירבח .םלש דחא

 -וחרו םיתב ; םינש ךשמב יתכלהתהו יתרג םש םוקמ ,הפי הכ

 ללכה ץולחה"ו "ינויצה-רעונה' תעונת יזכרמ ושמשש תוב
 תונרקה יתב ,תינויצה תורדתסהה לש יזכרמה דעוה ,"ינויצ

 .'וכו תוימואלה

 תומוקמב ורפחי םאש ,ועבק םירבח .תוברחה הזחמ היה םויא

 ,תודועת ,תופוג יאדו ולגי תוריקהו םינבלה תא ונפיו הלא

 וניאר .תובר םינשל הדובע יהוז םלוא ,םיבושח ךרע"ירבד

 ונלגד הנורחאל וב םרוהש םוקמ ,וטיגה תמחלמ חטש תא

 שחרתהש המ תא סופתל תלוכי ןאכ קר .וטיגה ירוביג ידי לע

 .הז שודק םוקמב קוחר אלה רבעב

 בוחרב לודגה תסנכה תיב דיל יתרבע ,תובוחרב יתבבותסה

 הקזינ בוחרל ,רתויב יל םירקיה תומוקמל יתכלה ,יקצמולט

 הרג הז תיבב .1942-ב הנורחאל יבא יל בתכ ונממש תיבלו

 ישארמ ןילופב עודי ל"ומ ,ל"ז ןלפק יכדרמ ימא דוד תחפשמ

 12 לוק השמ

 םהבש םיפתרמב יתשפיח ."לארטנעצ"ו "הישות" תואצוה

 רכזו דירש אצמא ילוא ,יתבשח ,םירובש םילכו תוריינ וללוגתה

 ,תינויחה ןילופ תודהי .רז ,רק ,קיר ,םמוש היה לכה .רקיה רבעל

 היה לכה ,םיפיהו םיברה תודסומה תלעב ,תוברתה יסכנ תריתע

 דמע הלסיו רהנל רבעמ םידוהיה םיאמדקאה תיב קר .היה אלכ

 תודסומהו םיתבה ראש .תונוטלשה ידי לע סופת היהו ,םלש

 וראשנ אלש וא ,ןבא לע ןבא ,םורע ריק אלא םהמ ראשנ אל

 .ללכב רכזו דירש םהמ

 לע ךוסנ היה דחפה ,תודהיה ידירש לש םבצמ םוגע היה ךכו

 אל ימ ? ותחפשמ תא דביא אל ימ .בר היה ןואכדה ,םינפ לכ

 ידוהיה דעוה לשו טניו'גה לש םידרשמה ? ויבורק תא שפיח

 בלב שפיח דחא לכו ,םיבורק שופיחל תובותכה ויה יזכרמה

 עוסנל ודחפ םידוהיה .לאוג וא בורק אצמי אמש :דעורו ץווכמ

 ושריש הלא .םהייח תונש בטימ תא וליב םש ,םאצומ תומוקמל

 אבה ידוהי וארשמ ,םיחצורל םיפתוש ויהש וא םהיתב תא

 םיטעמ .םימחר אלל ,והוחצר ,ותחפשמ לש וא ,ולש תא עובתל

 םינלופה .הליזגה תא ריזחהל ותואנו םינפ וריבסהש הלא ויה

 לכ זגורב ולביק םהו ,ובושי אל רבכ םידוהיהש םיחוטב ויה

 ,םידוהיל רוזעל ,םנמא ,התסינ תינלופה הלשממה .רזחש ידוהי

 לע ועמש םוי לכב .הברה תושעל הלכי אל םימיה םתואב םלוא

 םוקרזי אמש תובכרב עוסנל ודחפ םידוהי ,תושדח תוחיצר

 ומחלש (1זמו8 0₪8]1818) .ק,.א לש תרתחמה ישנא .ןורקהמ

 ידיקפו םילייחה תא ,תובכר םירצוע ויה ,םייקה ינלופה ןוטלשב

 תאו ,לכה תא םהמ םיחקולו םימורע םיטשופ ויה הלשממה

 ,תינוכמב יתרבע םימיה םתואב .םוקמב וב םיחצור ויה םידוהיה

 ,ומקוהש תושדחה תוליהקה בור תא ,ילע ורמשש םירבח תייוולב

 םע יתשגפנ ,תובברו םיפלא ינפב תופיסא תורשעב יתמאנ

 לתרפיסשכ תושגרנהו תועמודה םיניעה תא יתיאר ,ונמע ידירש

 לע וקבאמו ,ררוצה דגנ המחלמב ותופתתשה לע ,בושיה לע

 ואנקריב הנחמה דיל םגאב םישודקה רפא
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 אלו ריביסמ וא תורעימ ורזחש םידוהי .תינידמה ותואמצע

 ימ .םירכמלו םיבורקל ולאש ,המחלמה ימיב ונתא היה המ ועדי

 םיבתכמו תואקתפ יתועצמאב חלש ,י"'אב רכמ וא בורק ול היהש

 לכב .שדחמ דחאתהל ךרד ושפיח תוחפשמ ידירש .תבותכ ןיאב

 םלוא ,המלש הקלחב התיה 'זדול .תוברחה תא יתיאר םוקמ

 'זדולמ תבכרב תחא םעפ יתעסנ .ולוכ טעמכ סורה היה וטיגה

 .םידוהיה לע האנשה תויּוור תוחישה תא יתעמשו השראול

 ; םידוהיה תדמשהל ליעפ ףתוש היה ינלופה םעהש היה רורב

 יתעסנ .הדמשהה זכרמכ ןילופב רלטיה רחב הרקמב אל

 -ילג יתיאר ,וסרהנ ןקלחבש תופרשמב יתדמע ,ץיבשואל

 ןאכ ,רפאה ךותב םש םע תשוחנ תרשרש יתאצמ ,תומצע

 קנדיימלו ןילבולל עוסנל זא יל ןתינ אל .םינוילימ ודמשוה

 היזלשל יתעסנ םלוא ,הרבגו הכלה הנידמב תוחיתמה יכ

 ואיבה ןָכותלשו ,השדחה ןילופל וחפוסש ,הנותחתהו הנוילעה

 .ושרוגש םינמרגה םוקמב םבושייו ר"ססמ םיטנאירטפרה תא

 ובזע םה .םהידיב םהילטלטמו םישרוגמה םינמרגה תא יתיאר

 לכ היה אל םלוא ,םילק םירבד קר םתא וחקל ,תורידה תא

 יאתל ושרג םידוהיה תא .םידוהיה שוריגל הז שוריג ןיב ןוימד

 . . .הינמרגל -- םינמרגה תאו ,םיזאגה

 וא דובעלו בושל ולכוי יכ ,םמצע תא ולשהש םידוהי ויה

 וכישמהש ,אבצ יניצק םהיניבו ,םידוהי ויה .ןילופב רוחסל

 חוכשל ולדתשהו ,השראוב "הינולופ" ןולמ לש הדעסמב דוקרל

 הלשממה .ירוטסיהה וטיגה ברק ללוחתה הז םוקממ קוחר אלש

 התצרו םידוהיה לצא תוילשא דדועל התסינ השדחה תינלופה

 ,וניבה םידוהיה לש עירכמה םבור םלוא .היזלשב ובשייתיש

 םעל לודג תורבק-תיב הכפהש ,תאז ץראבש ,ושיגרה רתויו

 ידוהי חוכמ הלעמל הז היה .תויחל ולכוי אל ,הפוריאב ידוהיה

 םוי םוי רכזנ ןאכ .ןילופב שדחמ תויחל הבשחמל לגרתהל

 הווההו רבעה בקע טויסל וייח וכפה ןאכ ,םניאש ותחפשמ "נבב

 ושע המ םתוא לואשלו םינלופ םע שגפהל םג היה השק .וידחי םג

 ימי לכ .םצראב שחרתהש המ לע ועדי אל םאה ,םהה םימיב

 םהב בבודל ילעש ,םיכשוממ רוכזי ימיכ יל ויה ןילופב יתוהש

 לרבחו יחאש ימצעל ראתל 'יתלוכי אל .. ."םימחר אלמ לא"

 רביד אל שיא .תאצל וננוכתה םבור ןכאו .הז הגירה איגב ויחי

 ,חורבל : רחמה ןובשח תא השע דחא לכ םלוא .םר לוקב ךכ לע

 ,הפוריא ברעמל וא לארשי-ץראל עיגהל רהמל ,לובגה תא רובעל
 .הילטיאבו הינמרגב תונחמלו היקבולסוכ'צל תוחפל ולו

 -ירשה םידוהיה ברקב שחרתמה לע העדי תינלופה הלשממה

 שונא חכב הז ןיאש הניבה איה ,החירבה םע המילשה איה .םיד

 םיטסינומוקה םידוהיה קר .ותחפשמ לש תורבקה תיבב תויחל

 קבאמ והזש םהל ריבסהל יתיסינ .תאז העפותב םוחלל וסינ

 לדלי תא ,םימותיה יתב תא איצוהל יל ושריש יתשקיב ,אוש

 םימחול" תויהל ןילופב םכנחל םנוצרבש ונעט םה ךא ,םידירשה

 םימותי םידלי לואגל הלועפל םג ועירפה םה ."םולשה ןעמל

 וצר אל םה .םולשתו םישופיח ידי לע תוינלופ תוחפשממ

 םה ,ידוהיה ןינעה תאו רבעה תלאש תא ידמ רתוי ררוענש

 .חיכשהל וצר

 דסומ :רמולכ ,"היצאנידרואוק"ה תלועפ לע יל עדונ השראוב |
 דעו"ל ףינס ןיעמ הוויהש תוינויצה רעונה תועונת לכל ףתושמ

 היחה חורה .םיובנירג קחצי לש ותושארב םילשוריב "הלצהה

 םידלי תלצהב קסע דסומה .רוגימ גרבדלוג לבייל היה דסומב

 אצמנש ,םוקמ לכמו םירזנמ ,תוירצונ תוחפשמ ידימ םיידוהי

 24 האושה ירהא ןילופב םירוקב

 דסומה תושרל .ומעל וריזחהלו וליצהל ןתינ רשא ידוהי דלי וב

 לימד םלשל שרדנ דסומהש שי .םייוסמ ביצקת םג דמעוה הזה

 לצא היהש םינשה ןתוא לכ ךשמב ,דליה לש ותקזחהו ותלכלכ

 ושרד םיידוהי םידלי יקיזחמ לכ אל ךא ,תירצונה החפשמה

 אלו ,םידוהי ידלי וליצהש תוירצונ תוחפשמ םג ויה .תאז

 .םיבורקל םילוצינה תא רוסמל םמצעמ ואבו ,הרומת םוש ושקיב

 ,"היצנידרואוק"ה ידי לע םידליה ופסאנ םהב ,םיתבה דחאב

 -יניעמ ץבָציִּב תוומה דחפש ,םינפ-ירוויח ,םינטק םידלי יתאצמ

 ,םהה םימיב ,התלגתנש ,הבולעה תואיצמה ןמ קלח וויה םה .םה

 ; דאמ םיטעמ םידוהי קר ורג השראווב .הטילפה תיראש ברקב

 היה םג םש .הלסיווה רהנ לש ינשה ורבעמ וזכרתה םלוכ

 יצוביק" וללה וארקנ עודמ .הרשכהה יצוביק לש םמוקמ

 וזכרתהש ,םיתב המכ הלא ויה םצעב ? עדוי ינניא ,"הרשכה

 םהל היה אלו ליאוה .הזמ הלעמו 30 דע 18 ינב םישנא םהב

 ,ףילחת ןיעמ הלא םיתב םהל ויה ,אוהש-לכ החפשמ תיב

 תאצל התיה םתווקת לכ .ודבע םג תוקוחר םיתעלו ולכא ןאכ

 םירגובמ יתב לכליכש אוה יאקירמאה טנו'גה .הרהמב ןילופ תא

 'היצנידרואוק"ה ,ןכא .םידליה יתב תא םייקמ היהש םשכ הלא

 רחאל לארשי ידלי תלואג תודלותב ,ונימב דחוימ קרפ הווהמ

 'יןוסלנצק קחצי תיב"ב םייוצמו םימושר הז קרפ ישאר .האושה

 לש םינויכראב םג זונג טעמ אל .תואטיגה ימחול ץוביקב

 םיבצינ ,תאזה הפוקתה תא םירכוזה הלא יניעל .רעונה-תילע

 רזנימל רוזחל שקיבש ,דלי הנה .םייח ומכ םידליה םתוא

 רקוב ,הנבלו "השודקה םא"ל ללפתהל ךישמהש ,דלי ; היסנכלו

 לע הכב אוהו "תופנכ-עברא" והושיבלהש ,דלי ותואו .ברעו

 דחוימ קרפ והירה --דלי לכ .התאשל וילע וליטהש ,"תבגמ"ה

 לכ ויה אל םצעב הלא םיתבב .רפסל חתומ אשונ ,הלצה לש

 תירבמ ועיגהש םידלי ויה .ןילופב זא ומייקתנש ,"םיתב''ה

 םירוה םע וא ,םירוה ילב ואבש שי .םיטנאירטאפירכ תוצעומה

 ורבע ךכו ,תוצעומה-תירבב םידלי-יתבב ונגראתה וא ,םיבורקו

 .ןילופל םשמ אתווצב

 תינומהה היצאירטאפירה תנש התיה ,1946 תנש ,הנש התוא

 ץורפ םע ,םשל ולגש ,םיפלא תואמ .ןילופל תוצעומה-תירבמ

 ריביסמ תובכרב התע ורזח ,ולצינו הינשה תימלועה המחלמה

 תונחתב וללה תובכרה ורצענשכ .תוצעומה-תירב יכלפ ראשמו

 ושגפש שיא לכ ולאשו תונורקהמ םיעסונה םיאצוי ויה ,תבכרה

 .םיבורק לע םהשלכ םיטרפ

 -כרה בור ,םיערק ישובל ,םילוח ,המהוז יסוכמ ויה םישנאה

 היזלשל יתאב .היזלשל ןילופ תונוטלש ידי לע ונפוה הלאה תוב

 יתוא וויל .הרשכהה יצוביקבו םידליה-יתבב רקבל ,הנוילעה

 הדוהי ,(ןאפשנירג) ןרוג ןד ,לקניפרטש באז הלא ירוקבב

 רלמ דוד ופרטצה הנותחתה היזלשבו לטסור .או 'ץיבלפוק

 םש ויה ."אביקע-ינויצה רעונה" תעונת ישאר לדייז ללהו

 תועונת לש םיתב :דחאה גוסה .םידלי-יתב לש םיסופיט ינש

 ןמ הנושאר תחלשמ הלעפ רבכ םהה םימיב .תוינויצ רעונ

 ץוביקמ ןהכ ןנחוי ופתתשה הבו ,"החירב"ב הקסעש ,ץראה

 רסיאו ,"ןועדג" םש ארקנש "ינויצה-רעונה" חילש ,קחצי-לת

 ונגרא םה ."ןועמש" םש ארקנש השמחה-הלעמ תצובקמ יבצ-ןב

 ןמ ועיגה ךכ-רחא .םתא ודבעש ,םוקמב "החירב"ה יליעפ תא
 ,תוינויצה רעונה תועונתב הלועפל םיפסונ םיחילש ץראה

 ידי-לע ולהונש םידלי-יתב :ינשה גוסהו .שדחמ ונגראתהש

 -והיה םיטסינומוקה ידיב ןותנה ,ןילופ ידוהי לש יזכרמה דעוה
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 ןילופ תא תאצל םידמועו ופסאנ רשא םילוצינ םידלי

 ויה ,ןכא .הטילפה תיראש ךותב טועימ וויה וללה יכ םא ,םייד

 לש םידליה-יתב לא .םידלי-יתב לש םינוש םיסופיט ינש הלא

 רידחהל ,םהל םיארחאה ולדתשה ,תוינויצה רעונה תועונת

 םיטועפה םידליל רפסלו ,לארשי-ץרא לש הריואה ןמ והשמ

 לש ויתבב וליאו ;ץראב םייחה לעו הילעה םולח לע רעונלו

 לעו השדחה ןילופ לע דואמ הברה רבוד ,"יזכרמה דעוה'

 אלו טעמכ לארשי-ץרא ; םזירלטיהה תוברוח לע הנבנה םלועה

 םידליה לש םלרוג יכ ,ררבתה הרהמ דע .ללכ םהב הרקזוה

 .הזמ הז ירמגל הנוש היה ,הלא םיתב יגוס ינשב םיררוגתמה

 תא רשפאה לככ רהמ בוזעל ןויערה חפוט םיינויצה םיתבב

 תינלופה הלשממה .רבדבש הנכסה ףא לע ,םידליה םע דחי ןילופ

 דעוה .האור-אלכ םשור התשעו היניע תא ,לוכיבכ ,המצָע

 רעונה תועוגת תא םישאה ,ןילופ ידוהי לש יטסינומוקה יזכרמה

 תקזחהב הערל שומישבו "ויתב"מ םידלי תבינגב תוינויצה

 ויה .תוידדהה תומשאהה וברו תודשחה ולחה .םידליה-יתב

 ,םעידוהב םהידלי םשל ורסמו םיתבל ואב םירוהש ,םירקמ

 ,םצמוצמ היה םיתבב םוקמהש ןוויכ .םימותי םה הלא םידליש

 תוהמאו תובא ושע המ .םייחב ויה םהירוהש םידלי ולביק אל

 עודי ."םימותי"ל םתוא וכפה םה ? םהידלי םייקל ולכי אלש

 רחאל ולעש הלא ןיבמ ,םירוה הברה ;ךשמהה היה המ ונל

 יכ ,םתולגל היה השקו םהידלי תא שפחל וליחתה ,הצרא ןכמ

 הרקמב .םדוס הלגתי אל ןעמל ,םירחא תומשב וארקנ םידליה

 ומצעלשכ אוה הזה הרקמהו ,טפשמה-תיבל דע רבדה עיגה דחא

 ,"ד הילע" םשב הארקנ ,םידלי לש וז הילע .דואמ עזעזמ רופס

 ,ןהיתומשב וארקנו תורחא תוחפשמל םידומצ ואב םידליהשכ

 .ףסונ םש לכ םשרנ אלש שיו דצב םשרנ ןוכנה םשהש שי

 ,םהה םימיב .ידמל בוט בצמב ויה היזלשב םידליה יתב

 תונפל ושרדנ רשא ,םינמרגה תאיציל היאר-דע יתייה ,היזלשב

 םכסהל םאתהב ,םינמרגה ןמ רטפהל התצר ןילופ .הברעמ

 .םידליה-יתב תא ונרדיס הלאה םינמרגה יתבב .הטלאי

 .בוט לכמ םיאלמ ויה ,ובזענש םינמרגה יתבב ,תונוראה

 : םידוהיה תא תוומל וליבוה וללה םינמרגה הנה :יבלב יתרהרה

 ,ןילופ תא םתאצב ,התע וריאשהש הזה בוטה ןמ המכ עדוי ימו

 היזלשב םידליה-יתב ? םידוהיה םתואל ךייש ונממ המכ ,1946-ב

 תא ןוצרמ הנתנ תינלופה הלשממה .תוניג םיפקומ םלוכ ויה

 םתלכלכל שורדה לכ תא קפיס טניו'גה ;וז הרטמל םיתבה

 תא רושקל ,לארשי-ץראו סיראפ ךרד ,זא הלחה רעונה-תילעו

 הלאה םיתבה לש םרפסמ .םהיכירדמו םידליה םע הירשק

 ,הלאשה .הילעל וננוכתה תיבו תיב לכב .תורשע המכל עיגה

 ואצוה "תועונת"ה יתב בור ? יתמ :קר התיה ,םהינפל הדמעש

 תינש יתרקיב 1949-ב .1948--1947 תונשב "החירבה" םע

 לתעדי .ידוהיה יזכרמה דעול ,רעונה-תילע םשב ,יתינפ .ןילופב

 -פקו ,הילטיא ,תפרצ ,הינמרגל רבכ ורבע תועונתה יתב בורש

 ר"ויכ ,ןיסירפק תונחמב ירוקיב ירחא השראוול יתאב .ןיסיר

 םע יתשגפנ ןיסירפקב ,םש .ןיסירפק ילוג ןעמל יבושיה דעוה

 שחרתמה לכ יל ריהנ היה ."היצנידרואוק"ה לש םיתבה יאצוי

 םידליה-יתב קר וראשנ ןילופב יכ ,יתעדיו םהה םימיב הפוריאב

 ,לארשי-תנידמ ריצ אצמנ רבכ השראווב ."יזכרמה דעוה" לש

 לע תינלופה הלשממה םע תוחיש להינ אוה .יליזרב לארשי
 תיראש תא לבקל יתשקב ןמז ותוא .הלאה םידליה תאיצי

 ןולשכ יתלשכנ לבא ,רעונה-תילע לש התוסח תחת םידליה

 ,רומאכ ,םה .םינלופה לש םתודגנתה םושמ אקווד ואל ,טלחומ

 ,רבד םיניבמ אלו םיאור אלכ 1947-בו 1946-ב דוע םמצע ושע

 -תיב התיהש ץראב תויחל םידוהי םידליל השק יכ ,ועדיש ןוויכ

 -והיהש ואר ףא םינלופה תונוטלשה .םהירוה לש לודגה תורבקה

 וששחו השדח תידוהי היעב ורצי תוצעומה תירבמ ורזחש םיד

 : םינעוט םינלופה תא תובכרב העיסנ תעשב ,יתעמש .הינפמ

 ..."םידוהיה תא ונל םיחלושו םיסוסה תא ונתאמ םיחקול"

 ףתיש ימ ,תומשאהו תודשח האלמ התיה הטילפה תיראש םג

 הלא ויה .ררוצל דגנתה ימו ,שוביכה תפוקתב ימ םע הלועפ

 ,תוצעומה תירבב םידוהיה םירפוסה לע הפקתהה תלחתה ימי

 ששח ,ןולמב ילצא רקבל זיעהש ימ םג .תּונָּבַצעו תודשח ימי

 םתכלב םג .הנזאה-ירישכמ רדחב ונקתוה אמש ,ויפ תא חותפל

 ישנא ינועידוה ,1946-ב .ונירחא םיבקועש ,ונעט ץוחב ימע
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 לע .דימת ינפל החותפ היהת ןילופש ,ידוהיה יזכרמה דעוה

 טסינומוקה ,יזכרמה דעוה ר"וי ןגס 1947-ב ינפב רזח וז העדוה

 דחא הפועת-הדשב הרקמב ותא יתשגפנשכ ,רטיב ידוהיה

 .ינויצה לעופה דעוה תבישיל יכרדב ,ברעמב

 ,וזכ הרהצה עומשל יקלחב הלפנש איה "תוכז" המ ,יתלאש

 : הנע אוהו

 -תינלופ תודידיל ןושארה דעוה ידסיימ ןיב תייהש םושמ"
 ,ןכ לע ."לארשי-ץראב 19457ב ,ןילבול תלשממ דצל ,תילארשי

 תא םג ידיל וריזחי ,הזה דחוימה "דמעמה" תוכזבש ,יתבשח

 יתאב .ידיל זא ורסמנ אל םידליה ;הבזכא יתלחנ .םידליה

 ואצמנ הבש הכובמה לע יתדמע דיימו השראווב "יזכרמה דעו''ל

 -ומסוקה" תפידרו תוצעומה-תירבב זא שחרתמה חכונ .וירבח

 ךניא" :יל ורמא םה .םרשבל םה םג ,הארנכ ,וששח "םיטילופ

 דוע הניא ךלש הנידמה םג ,1946-ב תייהש ,שיא ותוא דוע

 לארשי תנידמ דוע התיה אל 1946-בש ,יתינע ."הנידמ התוא
 "עובשה רבד"ב :ארונו םויא ךמסמ יל וארה דיימ .םלועב

 רעונה רפכ לש החיתפה סכט תא הארמה הנומת המסרפתנ

 ינימיל דמוע הארנ הנומתב .ןועבט דיל ,'דלאס-הסדה תמר"

 יאקירמאה רירגשה ילאמשמו ל"צז גוצרה יולה .א .י ישארה ברה

 :לדוהיה דעוה ר"וי ןגס רמא .ל"ז דלנוד-קמ סמיי'ג ןושארה

 דחא דצמ תילאקירילקה היצקאירה לש התרבחב אצמנ התא"

 ונא ? םידלי ונתאמ לבקת דציכו ינש דצמ תיטסילאירפמיאהו

 ."םולשה ןעמל םילודג םימחול תויהל ןילופב ןאכ םתוא ךנחנ

 םימחול ויהיש דבלב וז אל ירה ,לארשיב ויהי םא" :ול יתרמא

 18| האושה ירחא ןילופב םירוקב

 : הנע אוה ."שפוח לש הריואב םג ויחי אלא םולשה ןעמל

 םלועה תלגעל םתמתרנ םתאו םולשה ןעמל םחולה םלועה ונא"

 ויהיש םידליה תא לבקל םילוכי םכניא ןכלו המחלמב הצורה

 יליזרב ונריצ ."שדח םלוע הפ םינוב ונא .ןילופ יחרזא דיתעב
 יתשגפנשכ .דאמ תושולק םידליה תא לבקל תווקתהש ,יל רמא

 לע םתוא יתרהזה ,ןילופ תא יתאיצי ינפל ,"דעוה" ישנא םע

 תא ונידיל רוסמל םבוריס ללגב םיאטוח םהש לודגה אטחה

 דהא .חילצה אלו ברעתה יליזרב םג .םיידוהיה םידליה תואמ

 םיטסיאוטיטה םה 'ריעצה רמושה" ישנא יכ ,רמא "םיגיהנמה"

 ןילופמ יתאצי .יאנגכ הז גשומ לבוקמ היה רבכ זא .םילארשיה
 -שיל םתיילע לעו ונמע ימותי לע רתוונ אל םלועלש ,העדוהב

 רחאל יתיארש וזמ הנוש התיה וז ןילופ ;ןולשכ יתלחנ .לאר

 -ומוק : םינוש ויה הב וראשנש םידוהיה םגו 1946-ב המחלמה

 אל ,ןכא .רחמל םלרוגל םיששוחו םיינבצע ,םינדחפ ,םיטסינ

 -תילעב ירבח .הלאה םידליה לש םתיילע תא עובתל ונקספ

 םינוגרא ,םיריכזת תועצמאב ונלהינש קבאמה לע םיעדוי רעונה

 .ונתבוטל תימלועה להקה תעד תא ררועל ידכ ,דועו םיימואלניב

 םנמאו ,םש םינפ םושב וראשיי אל הלאה םידליהש ונרמא
 .ונילא אובל ,רבד לש ופוסב ,לחה הז טעמ דירש

 הקלומוג בלסידלו לש תינלופה "רבוטקוא תכפהמ" ימיב

 .ברעמב להקה תעדל תובושק רתוי םיינזא השראווב ויה 1956דב

 לש תימלוע תינורטפ התיהש טלבזור רונילא תרבגל יתינפ

 םינוגראה תא יתלעפה ןכ .התוברעתה יתשקבו רעונה-תילע

 לש ימואלניבה ןוגראה" :םהו ,םהב ליעפ יתייהש דליה ןעמל

 הצרא םתילעב ,האושה ידירשמ םימותי םע ותיערו לוק השמ
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 ןעמל ימואלניבה ןוגראה"ו וקסנוא תוסחב "םידלי תויליהק

 ב"הראב הבחר להק-תעד ץחל יתנגרא .הבנ'גב וזכרמש "דליה

 .לארשיל םידוהיה האושה ימותי תלבק ןעמל הפוריא-ברעמבו

 דירפגיז ינלופה ריצה םע ביבא-לתב השיגפ יתמייק 1956"ב

 היהש ,לטסור דראודא יאנותעה םג ףתתשה הב ,קאינלוו

 -םלועה-תמחלמ ירחא הנוילעה היזלשב "דוחאה" ישארמ

 םיידוהיה םימותיה תשרפ תא ריצה ינפב יתללוג .הינשה

 -יתבבש הלא רקיעבו תוירצונ תוחפשמב ןיידע םיאצמנש ןילופב

 רשפאל יתעבת .ידוהיה יזכרמה דעוה תושרב םהש םידליה

 תרזעב םהייח תא ןאכ תונבלו לארשיל תולעל וללה םימותיל

 םימותי לש םישופיחה תא רשפאל םג יתשקיב .רעוגה-תילע

 הדהאב סחייתה קאינלוו ריצה .תוירצונ תוחפשמב םיידוהי

 רשאמ םידליה-יתב תא ריבעהל לק רתוי"ש ריבסהו יתולאשמל

 ורשקתהו םייתניב ולדג םה ירהש ,תוחפשמב םידלי התע שפחל

 לארשי תא קאינלוו ריצה בזע םייתניב ."וללה תוחפשמה לא

 -וקיבּולס ףזוי ןילופ תלשממ לש חוכ-הפוימ הנמתנ ומוקמבו

 כ"חא) הידובמקב ןילופ רירגשכ יונימ לביק קאינלוו .יקסב

 -הדשב ירזכא ןפואב גרהנו ,ץוחה-רש ןגס היהו הלודגל הלע

 .(1970-ב םש התיהש העודיה תירקתב ,י'צרק לש הפועתה

 ליבקמ ןפואבו יקסבוקיבולס חוכ הפוימה םע רשקה תא יתכשמה

 1957 תישארב .תימלועה להקה-תעדב םיצחלה תא יתלעפה

 הבושח העדוה ול שיש יקסבוקיבולס חוכ-הפוימה יל עידוה

 םישגרנ דאמ ונייה ונלוכ .םידליה-יתב לרוג לע יליבשב דאמ

 דסומל יקסבוקיבולס רמ תא יתנמזה .תורושבה תא עומשל

 ,יגיגח רוקיבל לאידגמב ןוזניסומ ןויצ-ןב רד ש"ע יכוניחה

 ,ץוהה דרשמב הפוריא-חרזמל הקלחמה להנמ םג וחכונ וב

 לארשי רירגש כ"חא היהש ,תתס בוד ונגס ,ל"ַז לשא הירא

 ,לארשיב ןילופ ילוע תודחאתה ר"ויו לטסור "אנותעה ,ןילופב

 לאידגמב דסומה לש ןוירוטרוקה ר"וי ,סייר לשנא סדנהמה

 ,קי'צמוט רמ ביבא-לתב ןילופ לש לוסנוקה ,ל"ז ףיקז לאומש

 .רעונה-תילע תלהנה ירבחו

 ליחתת''ש יקסבוקיבולס רמ עידוה לאידגמב תיגיגחה הדועסב

 תמחלמב ופסנ םהירוהש ןילופמ םיידוהיה םימותיה לש םתיילע

 םימותיה-תיבמ םינושארה םימותיה תששו ,הינשה םלועה

 יכ שיגדה יקסבוקיבולס רמ ."תולעל רבכ םידמוע ,בוקרקב

 םיכיראתה תא ןכו ולעויש םימותיה רפסמ תא עובקל לוכי וניא

 לע עידוהל ותלשממ ידי לע ךמסוה אוה" םלוא ,םתיילעל

 רשפאל ידכ תירטיגמוה השיג ךותמ תאז היילע רשפאל התטלחה

 לארשיל תולעל ,יצאנה עשרה תונברק םבור ,םיידוהי םימותיל

 .* "םתדלומו םמע ןעמל ,ידוהי ךוניח הב לבקלו

 תינלופה תוריצה םע יתלהינש מ"ומה לע הז דמעמב יתרסמ

 םימותיה-יתבב םרפסמש םיידוהיה םימותיה לש םתאלעה ןעמל

 ,רעונה תילע לש "םיפד"ב ותעשב ומסרפתנ דמעמה לע םיטרפ *

 ןותעה ביגה תכרעמ רמאמב .1956 ילוי -- ז"טשת בא 10--9 ןוילג

 לש הז הדעצ" :ראשה ןיב בתכו הזה דמעמה לע "רמשמה לע"

 ןילופ לש הסחי תנייצמה תודידיה חור לע חיכומ ןילופ תלשממ

 ידיב םוקישו ךוניח תורטמל וללה םימותיה תדקפה . . . לארשיל

 לארשי תנידמ תא האור ןילופ תלשממ יכ החיכומ לארשי תנידמ

 -יבולס רמ .םיידוהי םימותי יפלכ תוהבאה תוכז תא תגציימכ

 יכ םיעטה אוה ...רבסה ירבד המכב ותעדוה תא הוויל יקסבוק

 רעונה-תילע ידי לע וכנחתי הלא רעונ ינבש לע הצורמ ןילופ

 תבהא לש םיינמוהה םילאידיאה חורבו םייביטקודורפ םייחל

 ."םימעה ןיב םולשה תבהאו םדאה

 00 לוק השמ

 התטלחה לע ןילופ תלשממל יתידוה .500-כ תוחפל אוה םינושה

 הדות לש תדחוימ תרגיא חלשיתש יתרסמ םגו תירטינמוהה

 לשו קאינלוו ריצה לש דהואה סחיה תא יתנייצ .השראוול

 .יקסבוקיבולס חוכ-הפוימה

 לש הז דעצל ותכרעה תא אוה ףא עיבה לשא הירא רמ

 ירשקל הדוגאה תכרב תא איבה סייר סדנהמה .ןילופ תלשממ

 ןילופ תלשממ יכ ,ועמש אוהה דמעמב .ןילופ-לארשי תודידי

 .םיידוהי םימותי םיששל האיצי תורשא התעדתעל הרשיא

 םימותיה תא תולעהל הרזע ןילופב לארשי תוריצש ,ןבומכ

 השיגפה תא רכוז ינא .לארשיל עיגהל ולחה םהו םידליה-יתבמ

 לע בוקרקב םידליה-תיבמ םידליה לש הלודגה הצובקה םע

 םתוא לבקל יתיער םע יתאב .1957-ב הפיח- למנב הינאה ןופיס

 היראו רלסרפ לאומש ,הפיחמ רעונה-תילע ידבוע ויה יתאו

 םה .ורגבתהש -- םהמ ,םינוש םיליג ינב ויה םימותיה .רלפייר

 ונענכש בר ישוקב .םימלצה ןמ םהינפ תא וריתסהו דחפמ ודער

 וניכזש ,םירשואמ ונאשו ונינפמ דחפל המ םהל ןיאש םתוא

 תוכז לע קבאמ לש םינש רחאל לארשי-תנידמב םתוארל

 .םתיילע

 -סמב רעונה-תילעב םתוא טולקל לכונ אלש ,ונל רורב היה

 -ונה-תילע ליג תא ורבע רבכ םהמ המכש טרפבו ,תוליגר תורג

 ,ןאשדתיב קמעב ןתיא-הונ ץוביקב ונטלק רתוי םיריעצה תא .רע

 םנמאו .בוקרקמ םתעשב ולע ,קשמה ידסיימ ,וירבחמ המכש

 ונייה םירגובמה תא .ןתיא-הונב ןמאנ תיב הלא םידלי ואצמ

 -כהב ,תוחפשמב ,תודסומב ילאודיבידניא ןפואב טולקל םיכירצ

 םיכבסותמ ויה םהמ םיבר יכ ,תישיא הנווכהב ,תיעוצקמ הרש

 תיילע לש תירקיעה הנשה התיה 1957 .לופיטל םילק ויה אלו

 ירגוב סוניכ הסדה-תמרב ךרענ 1958 ילויב 5דב .וללה םידליה

 סוניכב .תונורחאה םייתנשב הצרא ולעש ןילופמ םידליה-יתב

 םידליה-יתבמ םיכנחמ ןכו תוריעצו םיריעצ 70-כ ופתתשה

 ועדי אל םידליה ןמ םיברש ררבתה .הצרא םייתניב ולעש

 ךר ליגמ וכנחתה םה .םתחפשמו םאצומ לע םהש-לכ םיטרפ

 המחלמה רמגבו היסורב םימותי-יתבב וא תוירצונ תוחפשמב

 .תורחא םירעבו 'זדולב ,בוקרקב ,ןילופב םידלי-יתבב ורדוס

 תוארל ונלוכיו ,ןושאר לג ,קלח קר ויה ונילא ועיגהש הלא

 תולעל וכזש םהירבחמ הלא ןיבו םהיניב לודגה לדבהה תא

 ןאכ ולדגש הלא .ןילופמ האיציה ירעש ורגסנשכ ,1949 דע

 יעצפו ץראה ייחב םירועמ ויה ,תודסומבו םיקשמב לארשיב

 חור ,ןילופמ התע ואבש הלא ;םלצא דילגהל ולחה האושה

 תא םהב ונתנ ,המויאה האושהו ןילופמ לארשי תאנש ,תולגה

 .םירעבו ,םיצוביקב םינוש םינפלואב םתוא ונרדיס .םהיתותוא

 ךישמהלו עוצקמ שוכרל התיה הדיחיה םתרטמש ררבתה ,םלוא

 .םהלש ימצעה ןוחטבה רסוח םיהדמ היה רקיעב ,םידוינילב

 והזש ורמאו ,זוחבוס וא זוחלוק ןימ לעכ ולכתסה ץוביקה לע

 תויממעה תויטרקומדבו הינלופב יכ ונעט םה ."'םישפטל ןדע-ןג"

 ,הנידמה ןובשח לעו תיסחי םילק םיאנתב דומלל תורשפא תמייק

 רכז ול ןיאש טרפל שפוח לארשיב ןאכ ואצמ םה תאז תמועל

 ,הלוגה לש ילילשה תא חוכשל ולדתשה םה .ואב הנממ ץראב

 הדיחי טעמכ רוא ןרק .ןומירכ תונעט םיאלמ ויה ןיידע םלוא

 וקיפסהש תחא הריעצו םיריעצ עבראמ האב סוניכב המעפש

 ןאל תיב םהל ןיאש ונעט קר םה .ל"הצל סייגתהל םייתניב

 ישפוח ןפואב ורביד םלוכש היה בוטה .תושפוחה ןמזב אובל

 םירבד ועימשה םה .רתויב םירשואמה ויה ןתיא-הונב ויהש הלאו
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 התיהש ,םהלש הטילקה ילבח ועמתשה םהמ ,םיבקונו םינכ

 ופאשו תירבעה הפשה תא דומלל ולחה תויוטבלתה ךות .תיטא

 יתמ :ולאש סוניכה לש םויסה תביסמב .םדיתע תא תונבל

 1: ? בוש שגפינ
 ,ישיא רשקב יתא ודמע רעונה תילעב םהב ולפיטש םירבחה

 הז גוס ירהש ,םהלש הטילקה יכרד ירחא בוקעל יתיצר יכ

 היה ,םהיניב םירגבתמה יבגל ילאודיבידניא לופיטו הטילק לש

 .רעונה-תילע לש תונורקעהו תואיצמה תמועל גירח

 -רעתהב ךרוצ היהו תודחוימ תוגלימ םהמ קלח ליבשב יתגשה

 ידכ ,רפס-יתבבו הדובע-תומוקמב ,תודסומב תונוש תויוב

 297-ב .םתדלומב שרתשהל םהל ורזעיו םהיפלכ הנבה ולגיש

 לנשה סוניכה הסדה-הונ יכוניחה דסומב םייקתה 1959 טסוגואב

 ,תוריעצו םיריעצ 80 תופתתשהב ,ןילופמ םידליה-יתב ירגוב לש

 ףא ולעש םידליה לש רבעשל םהיכנחמו רעונה-תילע ידבוע

 קר .ןושארה לש וזמ הנוש התיה סוניכב הריואה .ןילופמ םה

 םהמ םיטעמו תינלופ ןיידע ורביד םיפתתשמה ןיבמ םידדוב

 יכ ,הארנ .רודיס רסוח וא םידחוימ םיישק לע דוע וננולתה

 ומיקה םהמ המכ .ץראב םתושרתשה דאמ המדקתה הנשה ךשמב

 ןיידע םירחאו ל"הצ תורישב היה רכינ קלח .תוחפשמ םייתניב

 שמשל ופיסוה יתכשלו רעונה-תילע .הדובעב ורדתסה וא ודמל

 תגשהל הצלמהב ,םוקישב רוזעל ידכ הלא םיריעצל תבותכ

 ."טרוא"ב םיינכט וא םייעוצקמ רפס-יתבל הסינכ וא הדובע

 ולעה ןושארה שגפימב םא .םישק-יד םידחא םירקמ םהיניב ויה

 יכרד לע תרוקיב ךות תושק תוישיא תויעב םיפתתשמה בור

 םג םיחא-תבש לש יפוא השיגפה האשנ םעפה ירה ,םתטילק

 הריואב .ץראה תיסולכואמ קלחכ םמצע תא ואר םהו ,דחי

 הלהקמב הסדה-הונ ידלי םתוא ולביק תבש-ליל לש תיגיגח

 הז היה .בל-ברקמ םתוא ךריב ןוזלנמ םוחנ דסומה להנמו

 .םלצא רהמ חכשיי אלש ,בצעב תצק לוהמ החמש לש שגפימ

 םהירבחשו ץראל ועיגה םלוכ אל ןיידעש ,הדבועה םג העיפשה

 .ןילופב םיאצמנ ןיידע

 םידליהו ,םתושרתשהו םתטילק לע םיפלאמ םיקרפ ונעמש

 םידימלתה .םתרשכהל םיצמאמה לע קשמל ודוה בוש ןתיא-הונמ

 -ומיל תואצוהו םמויק תיעב תא וררוע הטיסרבינואבו ןוינכטב

 שפוח ימיב חראתהל תויבבלב ונמזוה ל"הצב םיתרשמה ; םהיד

 -דילוס לש שגר .ןוכישל ועיגהו םיתב וגב רבכש םירבחה לצא

 הירא םירבחה םע ,הפיחמ הקסבולסמ 'בגה .סנכב םעפ תויר

 דחא לכב ןינעתהל ןמזה לכ וכישמה ,ינומיר ןורהאו רלפייר

 .ב בגה לש היצמאמב .תובורק םיתעל יל וחווידו םהמ דחאו

 19667ב העיפוה םידליה-יתב ירגוב תצובק םע הקסבולסמ-לובוס

 בתוכ תרבוח התואב ."ונלש םייחה" :םשב תינלופב תרבוח

 םה .לארשיל ינָּפל ולעש ירבחב אגקמ ינא" םיריעצה דחא

 םה םויה םלוא ,ןילופב ונומכ הלכשהה םלוסב ולע אל םנמא

 ,םעה תאו תדלומה תא םיבהוא ,םיכיבסת ילב לארשי יחרזא

 םויכ ."וכזש םה ונינפל ולעש הלא םנמא .לודג רשוא ירה הזו

 ואצמש ,םמצע תושרב םידמועו םירגובמ םישנא רבכ םלוכ

 הקסבולסמ 'בגה המזי םינש המכ ינפל .ןמאנ תיב לארשיב

 םרמאב ,ודגנתהש םהמ ויה ;ףסונ סונכ םייקל םהמ םידחאו

 םהב םילפטמהמ היהש ינומיר ןורהא ידי לע ומסרפתנ םיטרפ 1

 "םיפד"ב הקסבולסמ הניני-לובוס .ב בגהו רלפייר הירא םע דחיב

 .1958 ילוי -- בא-םחנמ 64 זוילג רעונה תילע לש

 2 האושה ירהא ןילופב םירוקב

 תילעב םיקרפה דחא והז ,קפס ןיא .רבעה תא חוכשל םנוצרבש

 לבח קר .ונימב דחוימ היהש ,םוקישהו ךוניחח-הדשב רעונה

 .ונילא ואב םלוכ אלש
 םימותי שופיח רשפאל קאינלוו ריצה לא הינשה ונתעיבת

 .הרשפאתנ אל ,תוירצונ תוחפשמב

 -חאה םייתנשב התוא ובזע ילוא םדבל ןילופב וראשנש הלא

 קרמנדל האצי ןילופ ידוהי תיראשו תוימשיטנאה הרבגשכ ,תוגור

 םגו המודאה תוימשיטנאה הרבג ןילופב .תורחא תוצראל וא

 םינש ףלא ירחא .תושק ולבס םתודהי תא וריתסהש םידוהיה

 ,יגארט בצמב ומויסל קרפה עיגה ןילופ תודהי תודלות לש

 הנבה האושה רחאל דימ התליגש תיטסינומוקה ןילופ תלשממו

 -ומידה ןיבש העורגל הכפה ,התיילע תויוכזלו הטילפה תיראשל
 ,ל"ז קראמ לרב לש רוקיבה תא רכוז ינא .תויממעה תויטרק

 םיפויזה לע תושק ויפלכ יתנעט .ידוהיה ירוטסיהה ןוכמה שאר

 תובקע תא שטשטל ידכ ,ןילופב םיירוטסיה םיכמסמב ושענש

 דצמ יצאנה שובכה ןמזב תימואלהו תינויצה תידוהיה הרובגה

 תדמשהל םיצאנו םינלופ ןיבש הלועפה ףותיש תאו דחא

 םירבדהו ,דוע רוזחי אל הזש ,רמא אוה .ינש דצמ םידוהיה

 רתוי דוע התיה ןילופב תואיצמהו תמ קראמ םלוא ,ונקותי

 -סוק"ה תא ופדרשכ ,1949-ב רשאמ תונורחאה םינשב העורג

 .םידוהיה "םיטילופומ

 דעו ר"ויו ידוהיה דעוה ר"וי לש רוקיבה תא רכוז ינא

 קחצי-ינולא רעונה-רפכב רקיבש רחאל .בוקרקב םימותיה-תיב

 לע קומע רעצ עיבה אוה ,ןאכ ,םימותיה-יתב ירגוב םע שגפנו

 תונשב תולעל וללה םידליל וגתנ אל םידוהיה םיטסינומוקה רשא

 -ינחל רעונה-תילע הקינעה המ תעדל חכונ אוה כ ,8

 ידוהיה םידליה-תיב ןותנ היה הב המוגעה תואיצמה תמועל ,היכ

 יתרמאש רכוז ינא .רבעה תוישרפ התע םה הלא לכ .בוקרקב

 ול התיהש ,ןילופב םידוהיה םיטסינומוקה שאר -- ש'ֶיְרַּזְל

 אמש לארשי-תנידמ תא ףדגי אלו קורי אל"ש ,הפיחב תוחא

 ..."לארשיב ונוקית תא אוצמלו תולעל תושר דוע שקבל אובי

 םיטסינומוקה .ירזכאו יגארט ןפואב ואב םנמא וללה םימיה

 ושרוג םהינב ,ןילופב רסאמל וחלשנש הלא ויה םידוהיה

 טקשבו תויתלשממ תורשממ ורטופ םה ,תואטיסרבינואהמ

 -וקמבו קרמנדב בשוי ןיידע םהמ תצקמ .ונילא ןנתסהל וליחתה

 -לאושנ םג .תורחא תויולגב ותעושי תא שפחמו םירחא תומ

 לדכ םהיתומש תא ונישש םתוא וליפאו םהיניבש תבורעתה

 םימשיטנאה תפידרמ ולצינ אל ,םיידוהי תובקע לכ שטשטל

 -תנידמ דגנ תומשאה ועמשוה השראוב .םימודאה םינלופה

 :ולאכ ועמש אל תורחא תויממע תויטרקומידב וליפאש לארשי

 םיבר םינלופ ןיב הלועפה-ףותיש םייקתה הב ,ןילופב ןאכ

 ,םילארשיה לע ,ונילע וקעצ ,םידוהי םינוילימ תדמשהב םיצאנו

 םמצעל ושקיב ךכ ידכ דע .םיברעה לא וניסחיב םיצאנ ונאש

 םהילעמ קחמיי אל הז םתכו .תוזבתהל ינלופה ןוטלשה ישנא

 םיטעמה םידוהיה לא סחיה לש תורעוכמה תוישרפה .םלועל

 םלועה תמחלמ רחאל הפוקתה לש תופיה תוישרפה תא ושטשט

 -יתבו הרשכה-יצוביק םייקל ,תולעל םידוהיל ונתנשכ ,הינשה

 שדחמ םתיב תא תונבל םידוהיל תורשפא ןיאש וניבהו ,םידלי

 .םהיתוחפשמ לש תורבקה-יתבו רבעשל םיזאגה-תונחמ דיל
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 "כ לוגו יםיךלי וש

 תרפסמ היפוז
 .1936 תנש רבמבונל 11-ב לשימשפב יתדלונ

 המחלמה הצרפשכ .3 הצישטס בוחרב ונרג לשימשפב

 ,ריעה הצצפוה לשימשפל םינמרגה תסינכ ינפל .3 תב יתייה

 .םימ אלמ היהש ףתרמב ונייה ןכל
 םינמרגה ואצוה ריעל םתסינכ רחאל םינושארה םימיב

 -תיבל התוא ושרגו תידוהיה היצנגילטניאה לכ תא םיתבהמ

 םע ,רתיה ןיב ,םש יתייה .גרוהל םאיצוהל ידכ תורבקה

 -רחא ורונש הלא םע דחי ריקה דיל ונדמע רבכו יתחפשמ

 הדלי יתייה ,ונלצנ ךכו חורבל ונחלצה ,ןורחאה עגרב .ךכ

 םיחצור עודמ .זא ורקש םיבר םירבד יתנבה אלו הנטק

 .םידוהיה תא םיגרוה עודמ ,"ידוהי" תרמוא תאז המ ,ונתוא

 רובעכ .תרכוז יניא ךיראתה תא --םיטיבוסה ואב ךכ רחא

 ,1941 תנשב ,םינמרגה בוש וסנכנו םיטיבוסה וכלה םייתנש

 ,אופיא ,וגצלאנו םידוהיה ליבשב וטיג ומיקה .ןילופ יחטשל

 .הרצו הנטק הריד לא ,םשל רוקעל

 ינפמ םינוש תומוקמב ריתסה ימא תאו יתואו דבע יבא

 הפוקת וז התיה .תידוהיה הרטשמה ינפמ ומכ םינמרגה

 -תמ דחפב ונייח .עשי תרסחו םיידימת םילוטלט לש המויא

 םעפ ,םידליה לע םעפ ,םידוצמ ןמזה לכ וכרע יכ ,דימ

 דוצמה ךלהמב .'וכו םינקזה לע םעפ ,הדובעה ירסוחמ לע

 רבעוי יבאש ועבק (תרכוז יניא םויה תא) 1943 תנשב

 וטיגב םירוהה וריאשה יתואו הנוצרמ ותא הכלה ימא .הנבשטל

 .לשימשפב רזגמל םויה ותואב יתוא ורסמ הלאו םירכמ לצא

 -רשקתהו תד ירועש יתדמל ,ןגל יתכלה .חונב םש יתשגרה

 יתנשי וב ,תיב יתאצמ ףוס ףוס .תודחא תוריזנ לא דואמ ית
 יתעדי אלש יפ לע ףא .םירדוסמ םייח יתייח ובו יתלכאו

 .יננהש יתעדי ,הידוהי תויהל תרמוא תאז המ רורבב

 וסחיתהו יתוא ובהא תוריזנה יכ ,רזנמב יתלבס אל
 האב המחלמה םותב .1944 תנש ףוס דע םש יתייה .הפי ילא

 .ידוהיה דליה תיבל יתוא ורסמיש העבתו ידוהיה דעוה תגיצנ

 .תיבב ומכ יתשגרה ןלצא ,תוריזנהמ דרפהל יתיצר אל .יתיכב

 תא יתאצמש הרק ךיא תרכוז יניא רבכ .םייונישמ יתדחפ
 .לשימשפב ידוהיה דליה תיבב ימצע

 .תרכוז יניא .תעדוי יניא ,המרעב וא חוכב יתוא וחקל םא

 -תסה ןכלו יתוא הבהא תלהנמה ,תוגאודו תובוט םידיב יתייה

 ,הינוט :ומכ יליג תונב תורבח הברה יל ויה .הרהמב יתלג

 התיכל ,רפס-תיבל תכלל יתלחתה .קירָא ,אלא ,הקריא ,היסומ
 .םדוק רבכ יתעדי אורקל ,הינשה

 תא וריבעה ,תיעיברהו תישילשה התיכה תא יתמייסשכ

 בוכוטס'צב .בוט יל היה םש םגו בוכוטס'צל ונלש םידליה תיב
 תחפשמ ,יב הלפטש החפשמ םש יתאצמו הנש קר יתייה

 םהילא יתוא ונימזה םה .דואמ יל הרוסמ התיהש ,רלסקו
 .תיבב ומכ םלצא יתשגרהו תובורק םיתעל

 *יךצג5262ץ016'' הקסבולסמ-לובוס .ר תכירעב םירופיס ףסוא ךותמ *

 .הפיח ,6

 רפסמ ללגב בוכוטס'צב דליה-תיב תא ולסיח 1948 תנשב

 בוחרב דליה תיבל בוקרקל וריבעה ונתואו טעומה םידליה
 .1 הנ'צוב-הקסניטסוגא

 רפס-תיב ךכ רחאו ידוהי יממע רפס-תיב יתמייס בוקרקב
 .ךונחל

 ויה דליה-תיבב .הרבח תבהוא ינא ,תודידבהמ תחרוב יתייה
 -טופא יתאצמ 1950 תנשב .בוט יל היהו םירבחו תורבח יל

 דע םירשקב תדמוע ינא המע .מ 'בג לש התומדב תיספור

 היה תורגבל יתעגהו תורגבה תוניחבב יתדמעש רחאל .םויה
 דומלל יתלחתה .יל ביאכהש רבד ,דליה תיב תא בוזעל ילע

 םע יתדדיתהו רפסה-תיבב יתרג ,ךונחל הובג רפס תיבב

 .הידנפיטסמ יתמיקתהו םידומלב ןינע יתאצמ .תושדח תורבח

 ןמז רובעכ .תואמצעה ךרד לע יתוא הלעהו יל םיאתה הז
 .השדחה הביבסב יתמלקאתה רצק

 התלע ,הנושארה םידומילה תנש ףוס תארקל ,1956 תנשב

 קמועב .הבר החמשב תאז יתלבק .לארשיל עוסנל תורשפאה
 תמוערת יל התיהו ירוה ןדבא ללגב דימת יתלבס יתמשנ

 םמוקמ איה לארשיש יתייה הרובס .רבדה עריא הבש המדאל
 .םידוהיה לכ לש

 לתורבחמ ,םיינלופה תוברתהו עבטהמ דרפהל יל היה השק

 חונזל יתיצר אלש םידומלהמ לכל לעמו םישדחה ירבחמו

 .לארשיל יתעסנ הז תורמל לבא --

 .21.3.1957-ב ןילופמ ונאצי .הנורחאה רעונה תצובק ונייה
 השמח וניליב האונגבו הילטיאו הירטסוא ךרד תבכרב ונעסנ

 התיה העיסנה .םיפי תונורכז ריתוהש רבד ,םירויסב םימי

 לארשיל יתעגה אמורמ םידלי תצובק םע דחי .דואמ המיענ

 .1957 תנש ץרמל 29-ב הז היה .ןוריואב

 טרקליש הלאינד לש הרופיס

 תיבל לחר ,ימא .ןיד ךרוע היה ,טרקליש לאחי ,יבא

 -כואה רובע וטיגה תמקה רחאל .הרומ התיה ,ץיבורדנסכלא
 .םשל ונרבע תידוהיה היסול

 וטגהמו ירוה ידימ .ס רוספורפ יתוא חקל 1941 תנשב

 תחפשמ לצא הקצוגוב הניני םשה תחת יתוא ריאשהו
 .םתודהי התלגתנש רחאל ופטסיגה ידי לע התרונש ,יקסרוחטס

 עורכל .ס תרבג יל התרוה תומה ינפלש ןורחאה עגרב
 -ימאה ופטסיגה ישנא .ללפתהלו ןינוקיאה ינפל יכרב לע

 תחפשמ תא רסאש הרטשמה ןכוס .הינלופ הדלי ינאש ונ

 תרזועכ ,ולצא הדבע אוהה ןמזב .ותיבל יתוא חקל יקסרוחטס

 ,רזנמל כ"חאו תיבה תרעוש ידיל יתוא הרסמש .ל הלול ,תיב
 .המחלמה ףוס דע יתיהש וב

 תוירזכא ישעמו המויא המחלמ ,אופיא ,התיה דחא דצמ

 ,ינא יתייה ינשה דצה ןמו םדא ינב דגנכ םגישהל ןיאש
 .ןגמ רסח ןברק ,רבד הניבמ הניאש הדלי

 הרידמ ,יראה דצל וטגהמ ,םישנא לא םישנאמ תלטלוטמ

 דליה תיב לאו רזנמ לא ,תיבה רעוש לש ףתרמה רדחל הפי
 בצמו ,ןוחטב רסוח ,דחפ לש ןורכז יתודלימ יל ראשנ
 .הנבה-יאו ןוהמת לש דימתמ
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 חריואב זא יתייח .רזנמב יתיהש הב הפוקתה לא עיגמ ינורכז
 יל היה אל .הביבסה דצמ טלחומ שגר רסוחו תונקיר לש

 -פהש םינינעה תרהבהו ,הרזע ,הצע לבקל ידכ תונפל ימ לא
 .םלועה ראש ןיבל יניב תניוע המוחב ודיר

 יתשח דחא רבד .שיאל הבושח יניא --יתעדי דחא רבד

 ךכ עודמ יתנבה אלש אלא .ילש ביוא אוה דחא לכ --

 וא ינלופ ,ידוהי ןיב לדבהה תא שופתל יתלוכי אל ,אוה

 .ינמרג

 -ולכנתהב יל וארק רזנמה ןמ תורבחהו תוריזנה רשאכ לבא

 ןהמ עורג המ רבד ינאש יתנבה "הידוהי" זובב ,ןהיתוי

 .ךכמ יתלבסו

 דליה תיבב יתייה זאמ .רזנמה תא יתבזע המחלמה םותב

 .בורובדורסב
 ףותישה ייח םעטו קחשמהו קוחצה םעט יל עדונ םש קר

 הקצוגוב הניני ימשש יתעדי .ינומכ םידלי ,תורבחו םירבח םע

 ,יתודליו ירוה תודוא עדוהל יתיצר דואמו יתימא ונניא

 .תאז יל ריהבהל היה לוכי אל שיא לבא
 בורובדורסמ דליה תיב םע דחי יתרבע 1952 תנשב

 .םילודג םייונש אלל םייחה ולהנתה השדחה תרגסמב .בוקרקל
 הז ךיראת תרכוז ינא המכ--1956 תנש רבמצדל 30"ב

 .השדח תוישיא יל קינעהו ייח תא ימואתפ חרואב הנישש

 תורוק תא יל ריהבה יתוא אצמו ןילופל רזחש .ס רוספורפ
 .ירוה לע רפס ,יתימאה ימש תא רסמ ,יתודלי

 לש םהידידיו םהיבורק םלועה יבחר לכמ ונענ תחא תבב

 םישנא ,דואמ תיבבל חורב םיבתכמ תלבקמ יתייה ,םירוהה
 .םהיתבל יתוא ונימזה הכ דע םירז ויהש

 .יל םיכחמ ,יתוא םיצור ,הדדוב יניא בוש

 .לארשיל דליה תיבמ םידלי תצובק םע העיסנה התיה כ"חאו

 רפסמ קֶלַס

 ינא לבא ,רכוז יניא יתויחאו יחא תא .טרבלא ןומולס ימש

 רכוז ינא .רתוי תרגובמ תוחאו םימואת םיחא יל ויהש עדוי
 .ואדגל היה המש -- הנקזה יתבס תאו ירוה תא קר

 תסינכ ינפל .בושמוטב ירוה םע יתרג המחלמה ץורפ דע
 .םינמרגה דחפמ היסור יחטשל ונריעמ םידוהיה וחרב םינמרגה

 .בובל תוביבסל ךכ-רחאו בו'צלוזל םירוהה םע ונעסנ

 רפסמ זא ופסא .בובלל םינמרגה וסנכנ 1941 תנש לש ץיקב

 (16₪0!1.86) וגוקצול בוחרב םתוא וחצרו םידוהי לש םוצע
 הנחמה לא וחקל ונתוא .םירהא תומוקמבו רהוסה תיב דיל

 ונעגה כ"חאו הנחמהמ טלמהל זא ונחלצה .הקסבוני בּוחרב

 ינאו תינפוג הדובע יבא דבע 'זרבזב .לופונרט זוחמבש 'זרבזל

 דוצמ תעשב "מא תא והקל יכ ,תיבב יתרזע 9 ןב דלי יתייהש

 ינא .ילע רבעש ישילשה דוצמה רבכ היה הז .(8]480)

 ,םידלי" : קעוצו תודבכב םשונ אוהשכ ץרפתה יבא ךיא רכוז

 לא יחוכ לכב יתרהד ,"דוצמ שי יכ ,וחילצתש ןאל חורבל
 -תיבב יתרתתסה .איטחה לבא ירחא הרי ינמרג .העבגל רבעמ

 לבא ,ינמרג יתוא אצמ ברעב .םויה לכ תא םש יתיליבו םינ

 ,סורה היה ונתיב .התיבה רוזחל יל השרהו ילע םחר אוה

 השולש רובעכ .םירכמ לא יתכלה ןכל ,ויה אל םירוהה

 ידוהימ העידי ונלבק םויה ותואבו התיבה אבא רזח םימי

 דחי התוא האר אוה .ימא התיה וב חולשמהמ חרבש דחא

 00 םילוצינ םידלי חיש

 םידליהמ דרפהל התצר אל ימא .קנאדימל ועסנש םידליה םע

 תונורחאה םילמה ויה הלא .ונמצע תא ליצנש ונל הרסמו

 .היתודוא ונעמשש

 םידוצמ 7 ילע ורבע םש .וטיגה תא ומיקה 1943 תנשב
 ונירחא ופדר .םימויא ויה םלוכ .חולשמל םידעונה הלא ירהא

 םע רידב ונרתתסה הלאה םידוצמה דהאב .ךרדב ונב וריו
 ששחש תיבה-לעב ונתוא שרג רקבב .םיללגה לע ,םיריזחה

 .ונרובע םוקמ אצמנ אל םש וליפא .ןכתסהל

 ונילב םש ,לחנה דיל תוצבב ונרתתסה וטיגה לוסח ןמזב

 ונדדנ םישדח 11 ךשמבו רפכה לא ונכלה ךכ-רחא .םלש םוי

 .גג תוילעבו תוריפחב ,תורעיב ,אשדה תואנב

 הניא ,תונכס ינימ לכ האלמ התיהש וז ונידודנ תפוקת
 םייח תויחלו חומשל לוכי אל ינא .םויה דע ינורכזמ השמ
 באכה דימתל יב ורתונ .תאז ועדי אלש הלא ומכ הגאד ירסח

 דחפה .החפשמלו םירוהל ,יל התיה אלש תודליל םיעוגעגהו

 ,םיאצוי ונייה תולילב .םידרפנ-יתלבה וניוולמ ויה שואיהו

 ,יתייה .הבדנכ ללכ ךרדב ונל ונתנש ןוזמ שפחל ,יבאו ינא

 ונירחא ורי םעפ .תומל בורק יבא םע דחי ,תודחא םימעפ
 ונחלצה לבא ,תבכרה יספ לע ונב וניחבהשכ ,םינמרגה

 ךכו האובת הדשב ונרתתסה ךכ רחא .בורקה רעיה לא חורבל
 יתייה .ןוזמ אללו םימ אלל ,תוליל ינשו םימי ינש ונילע ורבע

 אל לבא תותשל יתיצר .ףקדזהל וליפא יתלוכי אלו שלח
 לע םתוא רבע אלש ימל הלא םירוסי ןיימדל השק .םימ ויה

 .ורשב
 -סמ ונאש ןיחבה סיטה .ןוריוא ונילעמ גח תרחא םעפב

 תישילש םעפ .עגפ אל לבא ונרבעל הריו םיחישה ןיב םירתת
 ארונהו לפאה הלילה תא רכוז ינאו-- ,ףרוחב היה הז --
 לכ ,ונאבחתה ובש ןרוגהמ המישנ רסח ,יבא םע יתחרבשכ

 החנה ךותמ ןרוגה תא ותיצה םה .םשל וצרפ םינמרגה
 לפ לע ףאו רעיה ןווכב ונחרב .םידוהי םש םיאבחתמש
 דהוא סחי ללגב ונורצע אל םה ,םירכא ונתוא ואר ךרדבש

 .וגתחירבל ועייס ךכבו

 תנשב רורחשה םוי יתוא אצמ םינכ אלמו בולע ,בער

 'זרבזמ תיזחה םע ונמדקתהש ךכל תודוה .ונלצינ .4

 .תועובש השש וכרא תיזחה לש הז עטקב תוברקה .בובלל

 יסורה אבצה ירחא ונכרתשה ןכלו אובחמ םוקמ וגל היה אל

 דבל "תרתונ "נאו אבצל ותקל אבא תא .ןוזמ ונל קפסש

 תינוכמב ונעסנו אבא רזח םימי השולש רובעכ .םילייחה ןיב
 תא יתדבא ררשש קחודב .בוקרקל כ"חאו בובלל הקפסא

 ,הנלסיבורטס בוחרב יכבב ררממ ינאשכ יתבשיתהו אבא
 .11 ןב זא יתייה .הקסימזפ תניפ

 וז התיה ? הכוב ינא המל הלאשו תחא תרבג ילא השגנ

 יתרפס .הקסנירמ םירמ תרבג ,דליב לופטל (?) תיארחאה
 רבכש "דוהיה דעוה לא יתוא החקלו יב הלפט איהו לכה הל
 תנש דע בוקרקב ידוהיה דליה תיבב יתכנחתה .בוקרקב לעפ

 היה דליה תיב .ירוה לש םידידי וא םיבורק םוש ילב ,4

 .יעוצקמ רפס-תיבו יממע רפס-תיב יתמייס .החפשמה תיבכ יל

 יתבשח אל 1957 תנש דע .ןילופב תוימשיטנא יתשגרה אל

 לבא .וז חורב ונתוא וכנח אל דליה תיבב .לארשיל הילע לע

 יתאציו רעונה ראש לא יתפרטצה ,הילע לע  ועידוהשכ

 .1957 תנש לירפאל 19-ב ןילופמ



 ץכ לאירתכ

 ןילופ תודהי לש היתוברוח לע

 (ןילופב לארשי ריצ לש ונמוי ךותמ)

 1956 רבמטפסב 28 ,השראו

 ,םולש החפשמה ינבל

 ונא התעו ,ןילופ אישנל הנמאה בתכ תא יתשגה עובשה

 ."ליגר" םייח לולסמל סנכהל םיליחתמ

 ירמגל ןינע והז .םכיניעב לק השגהה עצבימ היהי לא ,ןכא

 -יטרפל דע םידבועמ סקט יקודקדב רושק אלא ,טושפ אל

 ,6 קוידב) ספאה תעש ינפל העש עבר ,עובקה םויב .םיטרפ
 גיצמ סקטה שארו התיבה ךילא אישנה תינוכמ העיגמ
 עידומו 6 םדוק ותוא תרכה רבכש בושח אל) ומצע תא
 התאש בושח אל) אישנה לצא ןויארל ךתוא ןימזמ אוהש

 עבר רוקיבה תרטמ תרחא אלו יהוזש םדוקמו אליממ עדוי
 ,הנמזהה לע הדומ ןבומכ התא .(ספאה תעש ינפל העש
 ןרוטקמה יחרס ינש לע יארה ינפל ןורחא טבמ בינגמ
 -חהל דעוימה רדניליצה תא תוריהזב לטונ ,ךירחא םיבנדזמה
 ןה ףאש תויסכה גוז תא תפול ,שארה יוסיכל אלו דיב קיז

 תיבהמ אצויו ,םיידיה יוסיכל אלו דיב קיזחהל תודעוימ
 וב תויהל תדעונ ,הבורקה העשה ךשמבש ,ערואמה תארקל
 .ישארה ןקחשה

 הילע ףפונתמ אישנה לגדשכ ,הכרד תא השוע תינוכמה
 עיגמ התא הדועיה העשב קוידב .העונתל חותפ לולסמהו
 רבעל סקטה שאר תייוולב דועצל ליחתמו תואישנה תיבל
 הגולפה דקפמ .תפומל הכורעה ןילופ אבצ לש דובכה תגולפ
 הכורע ותגולפ יכ עידומו עידצמ ,םודל ץפוק ,ךתארקל אצוי
 תא תנגנמ ינלופה אבצה לש תרומזת .'וכו 'וכו ךדובכל
 םייוסמ עגרב .הכרואל הגולפה תא רקוס התא !''הווקתה''
 רבעל דועצל ליחתמ התאו הניגנה תקספנ (שארמ עובק)

 .הסונמהו דמולמה סקטה שאר ךלאמשלשכ ,תואישנה תיב
 התא .אישנה תכשל להנמ ךינפ תא ליבקמ תיבה חתפב

 .אישנה לצא ןויארה םות דע תויסכהמו רדניליצהמ ןאכ דרפנ
 םשו ,ןושאר הלבק םלואל ךתייוול ינב םע רבוע התא
 ריכזמהו ,םיידי תוציחל .תואישנה ריכזמ ךינפ תא ליבקמ

 תלד ינפל בצינ התא .ךאוב לע אישנל עידוהל תושר שקבמ
 ךירוחאמו סקטה שאר ךלאמשמש ,םיסקטה םלואל הסינכה

 העש התוא .הכרד סנכנ התאו תחתפנ תלדה .ךתיוול ינב
 םיעברא לש קחרמב) לוממש תלדה םג תחתפנ (קוידב)
 -ריכזמו ץוחה-רש תיוולב ,הכרד סנכנ אישנהו (רטמ
 .תואישנה

 הדמולמ םיריצ תווצמכ .הרקמה דיל ראשוה אל רבד םוש

 ךינפלש ןושארה חיטשה ךרד םדקתהל ךילע יכ ,עדוי התא
 ךלוממ .םלואה שילשב קוידב אצמית והציקל עיגת רשאכשו

 קוידב ולש דצב רצעייו ,רבד ותוא קוידב אישנה השעי

 םלואה לש ישילשה הצקב אצמייו ,ליבקמה חיטשה הצקב
 .הזמ

 -קטה םלואל ארקנ המ םשל עדוי אישנהש תייה רובסכ

 בנדזמה ןרוטקמב ולוממ בצינה שיאהש עדוי אוה יכו ,םיס

 ךמש תא !בושח אל ? לארשי ריצ אוה םיספה יסנכמבו
 םלואה הצקמ עמשנה םר לוקבו סקטה שאר זירכי ךראותו
 לאו הדימה לע רתי בידא היהת לא וזרכוהשמו .ופוס דע

 ! סקטב םדוק עבקנ לכה !תטשומ דיב אישנה תארקל ץורת
 ךרבלו 6ןןושארה חיטשה הצקב) ךמוקמ לע ראשיהל ךילע

 אישנה םגש חוטבו ךומס היהת .הלק שאר תענהב אישנה תא
 -קטה רפסב בותככ .ךלומש חיטשה הצקמ שאר תענהב ךכרבי
 .הזה םיריצה ביתנל תאציש ינפל תננישש ,םיס

 יאשר התא .ךלש םואנה תא סיכה ןמ איצוהל ךילע התע

 לוכי התא .ךתנידמ תפשב וא תינלופב ,תיתפרצב םואנל
 םימי המכ רסמנ אליממ םוגרתה !תירבעב םואגל טקשב

 דעומ דועב לבקל לכוי אישנהש ידכ .ץוחה רשל ןכל םדוק

 .םאני (אישנה) אוהש הבושתה חסונ תא ךוניחה רשמ

 דחא ידימ לטוג התא ,יתודידיהו רצקה ךמואנ תא תמייס
 .אישנה רבעל עוספל ליחתמו הנמאה בתכ תא ךיוולממ
 קוידב :אלפ הז הארו .ךתארקל עוספל ליחתמ אישנה םג
 (ספיספה תפצרבש לוגיעה :ןויצה תדוקנ) םלואה עצמאב

 תא לבקמ אישנהו ,הכרבל םיידי םיטישומ ,םישגפנ םתא
 םידעצ השולש גוסנ אוה ןכמ רחאל דימ .הנמאה בתכ
 גיצמ התא כ''חא .יתודידיהו רצקה הבושתה םואנב חתופו
 ץוחה רש תא ךינפל גיצמ אוהו ךתייוול ינב תא וינפל

 0 םדוק רבכ םתוא תרכהש בושח אל) תואישנה ריכזמ תאו
 ,הנמא בתכ שיגהל ךייחב הנושארה םעפה ךל וזש תורמלו

 אישנה לש ורדחב ןויארל ןמזות וישכעש חטבל עדוי התא

 בותככ) הקד םירשעכ ךשמי ןויארהשו ץוחה רש תוחכונב
 .(וזז השק ךרדל תאציש ינפל תננישש ,םיסקטה רפסב

 רדגומו םייניע ששב להנתמ אישנה לצא ןויארהו ליאוה
 ,רקיעה .ונכת תא רוסמאש ינממ ושרדת אל ,יייטרפ" ןויארכ

 ליחתמ טרסהו ...םולשב תורבוע הלא תוקד םירשע םגש

 םלוא לא אישנה ירדחמ אצוי התא .תינרורחא לגלגתהל

 דרפנ התא םש ,ךתייוול ינב ךילא םיפרטצמ םש ,םיסקטה
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 -ריכזממ דרפנ התא םשו ,רחא רדחל רבועו ץוחה-רשמ
 בוט) תויסכה תאו רדניליצה תא הרזחב לבקמו תואישנה

 התא ירהש ,החתלמב םתוא תראשה יכ רכוז רעושהש
 רקוסו ,רצחל ,הצוחה אצוי התא .( םתוא חכוש תייה יאדוב
 לש ןונמיהה ילילצל דובכה תגולפ תא םידודמ םידעצב בוש
 שיגרמ התא ,הגולפה לגדל עידצמ התא .תחראמה הנידמה
 סנכנ התא ,ךלאמשמ סקטה שאר לש תיהבאה ותברק תא
 הרזחב אצוי התאו הילע ףפונתמ אישנה סנש תינוכמל בוש

 -שמ ינב תא לוממש הכרדמה לע "שפות" ךטבמשכ ךתיבל
 סקטב תוזחל ואבש תוריצה ידבוע תוחפשמ תאו ךתחפ

 תואמ) השראו ידוהי לש םינומהה םתוא תא אושל שפחמו
 -ייחב םייקתה וליא ,ערואמב תוזחל םירהונ ויהש (!םיפלא
 ,םהב הזוח התא ,התא לבא .ךב םיזוח םניא םה ,ןכא .םה

 ךדעצבו םישנאה דחאכ בוחרב ךתכלב ,לעשו דעצ לכ לע
 הנידמל העידצמה ןילופ אבצמ הגולפ ךרואל לארשי ריצכ
 .''הווקתה' תא תנגנמו תידוהיה

 000 ןילופ תודהי לש היתוברוח לע

 םייתסה אל ךליבשב םלוא .הנמאה בתכ תשגה רדס לסח

 ינפל תוריצה לגס םע םוד תבצנ םא דע יגיגחה םויה
 תונברק לש םרכז םע תדחייתהו וטיגה ימחול לש הטרדנאה

 רשא תמתוימו הממוש הבגשנ הטרדנא -- הירובגו האושה
 ,םישדח םינוכיש לש תורדש ךותב לילכ עלביתו טעמ דוע
 .םיסכמ ,םיסהמ ,םיטשפתמ

 (1957 ינויב 7) רפוס לש ויודויו

 ךכ לכ ינלופ אוהש רפוסה ,יקצינדור ףלודא םע השיגפ

 -עבק ,הילטיאל עסנש ינפל .ותריציב ךכ לכ ידוהיו ותשגרהב

 םיקדסו ,הקודס שפנ ,ץוצר שיאה .ושגפנו ,רזח ,שגפנש ונ
 -- חרזמל ,התיבה רזח .םגפנו -- ברעמל ץיצה .הב םיבר

 וררחתשה הבש תולקה ותוא הממוקו המיהדה ברעמב .עגפנו
 -המ ,הפוריא תוריבל ורגיהש םיטסינומוקה ,רבעשל וירבח
 תריוא ידי לע עגפנ --ובושב .ןילופ םע םהלש ישפנה רשק

 ,םירפוסה וירבחב הזחאש םינואה רסוחו תושידאה ,לוכסיתה

 י'םדרטסמאמ ךורב" הזחמב ,יקסייר לאכימו הקסנימאק הדיא
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 הקלומוג תא ולעהש 1956 רבוטקוא ימי םיקחרתמש לככ
 ,תקתשמ תובצע ,הקומע תובצעב עוקש יקצינדור .ןוטלשל
 .תחלוק הגיא ונתחישש אלפ ןיא .הניק --ותחיש ןונגיס

 -- ותבושת ? לארשיל םג עסי םאה .הילטיאל עסנ אוה

 ,לארשיב רוקיב ינפמ דחפמ אוהש הדוותמ אוה .תוקמחתה

 -דחו ,רותסל הלולע איה רבעב ומצעל םיקהש תומלועה תא

 םע םעפמה ,הז לוגד רפוס לש וביל ,ןכא .ול םיקת אל םיש

 םידוהיה םיטסינומוקה ,וירופיס ירוביג לש םתנומא טהל

 .םד תתוש ,ורבע םימימ הנומאה ירוהט
 :ותכובמ תא ,וביל ירמ תא טרח אוה הכורב רפוס טעב
 ידי לע קרו ךא תעבקנ רפוס לש תימואלה ותוכייתשהי'

 -יטנא אוה רחא הדימ הנק לכ .הב רצוי אוהש ןושלה

 יל ןיא רפוסכ .תודידבב ןותנ ינניא רפוסכ .ירטינאמוה

 תחת עקרקה תא דבאמ יגא םדאכ ךא .ןנואתהל המ לע

 יתלבל םיכפוה םה .םייח ןכות ,םויק תוכז דבאמ ינא ,ילגר

 .וז העפות ןיבמ ינניא .םה המ םידוהי עדוי יניא .םיצוחנ

 הסינש םע לש הירוטסיה איה םידוהיה לש הירוטסיהה

 רבכ עדוי םויכ .תימצעה עקרקה קוח ,דחא עבט קוח ףוקעל

 םקונ אוה .ויקוח תא ףוקעל השרמ וניא עבטהש ,םדא לכ

 ימצע תא אצומ ינא ומויב םוי ידמ .םיפקועב תירזכא המקנ

 בצמש יל המדנ .םירשק תוחפ ,םירכמ תוחפ ,םידידי תוחפ םע

 םירושקהמ רפוס : הירוטסיהה קוחש .ףוסה דע ,ילע רזגנ הז

 ןמ אוהש םעל השוריל ראשנ םיידוהי םיאשונל רתויב

 תא ופילחהש הלא .אוה ינא הז רפוסו .רתויב םיימשיטנאה
 דדונה ונמע לש יפואה ןירותסממ עבונה והשמ ושע םתדלומ

 יח ינא .דרמתהל הסנמ ינא ודגנש יפואה ותואמ ,יחצנה

 ,ילכשמ םיקומעה תוחוכ יפלכ יתדגבש הדיגב תשגרהב

 יפלכ הדיגב תשגרהב יח ינא .םיירזכאו םיינמקנ תוחוכ

 םדב שיגרמ ינא .לער עלב ימכ ךלהמ ינא .ילש דועיה

 .יללכה עורזמ התרכנש עורז לע ירט

 ןילופב-"המוחה לע םינורחא"

 1957 ילויב 0
 רוקיבל לארשיל תעסונה הקסנימאק הדיא תא יתחריא

 .יתחפשמ
 -לחה השוחנ יכ ררבתמ ןמלמ הלעב םעו הדיא םע יתחישמ

 .דועי תשגרה םלצא וז ."המוחה לע םינורחאה" ראשיהל םתט

 וניא "המוחה לע םינורחאה" לש השגרהה םצע םאה םלוא

 עקרקה יכ העידי רבכ תמסרכמ םתרכה יכבנבש דיעמ

 תינלופה הלשממה היהתו ידוהיה ןורטאיתל תחתמ תטמשנ

 רשאכ ינחור דודיעבו תיפסכ הכימתב ותוא דועסל הנכומ

 םיברסמ ידוהיה ןורטאיתה ישאר יכ יל המדנ ,תאז םע + ויהי

 והז םהלש תישיא הניחבמ ,םנמאו .לרוגה וצ תא שוחל ןיעדויב

 םיקהל ךרוצה לע בושחל םתוא בייחיש ירזכאו רמ לרוג

 .ןילופל ץוחמו שדחמ םתמיב תא

 ריגב תבותכה

 1958 ראוניב 6
 איה ךיא תוארל ,וטיגה ידרומ לש הטרדנאה לצא יתכלה

 .ףרוחה תוביטרב תדמוע

 הדמעש ומכ ,הנוממישב תדמוע איה .קזנ הל םרגנ אל
 המואמ ודביא אל השק תכתמב תובוטחה תויומדה .םדוק

 202 ץפכ לאירתכ

 יתאצמ םהושה ןבאמ סיסבה לע קר .המישרמה ןתעבהמ
 ."םידוהי םה הלא" :ןבל ריגב תובותכ םילמ שולש

 םינוכישהמ דלי לש ודי בתכ יאדווב .עצקוהמ יתלב די בתכ

 תחפשממ דלי יאדווב .וטיגה תוברוח לע ונבינש םישדחה
 םייחב היה םא קפס .הגלפמה ירבח םג ילוא ,םינלופ םילעופ

 ...ול תמרוצ רבכ איהו ,המקוה הטרדנאה רשאכ
 .שא תבותכל ריגב הקוקחה וז תבותכ יניעל התיהו

 וטיגה דרמל 15-ה תנשב

 1958 לירפאב 0
 הנשה ךרענ השראו וטיג דרמל רשע-השמחה ןורכזה םוי

 -פאב רשע-העשתה לש תבש יאצומב .תוחלשמו םע בורב

 -רמל םירז לש תובר תורשע ,םידיפל רואל ,וחנוה ליר
 ןיב .הקשג תא תלגוד אבצ תקלחמשכ ,וטיגה תטרדנא תולג

 לגסהו ריצה ידי לע חנוהש ,לארשי תוריצ לש רז םג םירזה

 היבצ ידי לע חנוהש ,תואטיגה ימחול ץבוקמ רזו ,ילארשיה

 .לארשי תוריצ ידבוע לש םהידלי םידעוצ הדיצלשכ ,ןיקטבול

 יליח םג ורכזוה יאבצ סקטב ךרענש הרכזאה דקפימב

 ןוצרה ישנאל ארוק לוק .הקירפא ןופצב תידוהיה הדגירבה

 ארקוה ,תיברעמה הינמרג שומיחל דגנתהל ,םלועב בוטה

 ,תיסור ,תירבע שידיא ,תינלופ --רדסה יפל) תופש עבשב

 םיפלא תששכ וב וחכנש ,סקטה .(תידרפסו תילגנא ,תיתפרצ

 .המחלמו תוימשיטנא ,תונעזג דגנ הנגפהל םג היה ,שיא

 לודגה םלואב תרצע הכרעג ,לירפאב 20 ,ןושאר םויב

 ןב להק .תוברתה ןומראבש םיסרגנוקה םלוא ,השראווב רתויב
 ,הדש ירעמ ועיגהש םידוהי םייפלאכ םהיניב ,םיפלא תעברא

 רוזחל וצלאנ םיברו ,הדימעבו הבישיב םלואה תא אלימ

 .םוקמ רסוחמ

 תודסוממ םיקרבמ תורשעש הרצק העדוהב ריעה-שאר חתפ
 לוקל ,דחוימב ןייצו תרצעל ועיגה םלועה לכמ םישיאו

 .לארשי תנידמ אישנמ קרבמ עיגהש ,תורעוס םייפכ תואיחמ

 -רומ לע ריעה שאר דמע ומואנב .ארקוה אל קרבמה חסונ

 ,וטיגה ימחול לש הרובגהו דרמה ייוליג לע ,הדמשהה תוא

 םידוהיל ושיגה ינלופה םעה ןמ ןופצמ ישנאש הרזעה לעו

 -מרג שומיחלו המחלמל דגנתהל םימעל ארק אוה .םירוצנה

 חרואו שידיאב ראילומס לש ומואנ ירחא .תיברעמה הינ

 ותאצרהב .קראמ לרב רוספורפ הצרה ,תיתפרצב תפרצמ

 תועונת לש הליעפה ןתופתתשה ןה ,ראשה ןיב ,ורקסנ
 הדגירבה לש םתופתתשה ןה ,ונוגראבו דרמב יצולחה רעונה

 ביואה דגנ המחלמב לארשי ץראמ םינחנצהו תידוהיה

 לארשי תנידמ לש רושעה-גח תא הצרמה ריכזה ןכ .יצאנה

 ירחוש םימעה להקב ןוחטבבו םולשב גושגיש הל לחיאו
 .םולש

 .םשורו בצע תבר תיתונמא תינכתב המייתסנ תרצעה

 לכדרמ לש וטיגה ריש תא הרש ינלופה אבצה תלהקמ
 ידוהיה ןורטאיתה ישנא .שידיאב ,"תרעוב הרייעה" גיטריבג

 שיקרמ ץרפ ,ןוסלנצק קחצי ירישמ תכסמ ולעה יתכלממה

 .םירחאו
 לש המגמה תורמל ,ןורכזה תרצעו םירזה תחנה סקט

 ינגפמל ויה ,יטסינומוק ינידמ יפוא םהב שיגדהל םהינגראמ

 השגרהה האשיג ללחב םלוא .םשור יבר םילארשיילכ לבא
 תיראש לש התולסחתה ףס לע ,ןורחא טקא ילוא והזש
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 ידוהי ףוצרפ לעבו םידממ לעב רוביצכ ןילופ תודהי

 .יאמצע

 הקנילברטב ןמטנש ןותעה קתפ
 1958 לירפאב 3

 היבצ תא תוולל ,הקנילברטל יתעסנ לירפאב 22-ב לומתא

 סקטב ףתתשהל הנמזוהש תואטיגה ימחול ץובקמ ןיקטבול
 -ארה ירוקיב היה הז .םש ןורכז תבצמל דוסיה-ןבא תחנה
 ינבמ לש דירש םוש ראשנ אל םוקמב .הקנילברטב ןוש
 םימייוסמ תומוקמש ,םיידי בחר ,הדש | .וינקתמו הנחמה
 תורבק םה הלא .קרי םיחימצמ םניאש םימתככ וב םיארנ
 תולקתנ ויה הז תוומלצ הדשב .שאב םיפורשה לש םינומהה
 הברה הברהו ,תולגלוג סוחס ,תוכורח םדא תומצעב ילגר
 שמשב קיהבה ןתוועש םדואש תובתות םייניש לש תוזיטורפ

 -מה םייולג םינמיס םיארנ םידחא תומוקמב .רפעל דעבמ
 יכ יל הליג ילש הוולמה .םהב ורפח ןמזמ אלש םידיע
 ץראה תווצק לכמ ןיידע הנה םיעיגמ "תורצוא ישפחמ"
 ןומישי תא דוקפל םיחכוש םניא הלא .הריפחב םלזמ םיסנמו
 .הזה םירבקה

 עיפוי הבצמל דוסיה-ןבא תחנה סקטבש גאד ןילופב ןוטלשה
 ערואמה לע עידוהו םיכומסה םירפכב רבע זורכה .להק םג
 .םוקמל רהנ םישנו םידלי לש בר ןומהו ,שחרתהל דמועה
 -צה סקטב םיחכונהמ דחאש ,םירפכה םתואמ םישנו םידלי
 -ילעבש ,יל ריבסהו םהיתב לש םיפערה תוגג לע ינפל עיב

 4 ןילופ תודהי לש היתוברוח לע

 הנחמבש םיחצורה םע םיקסע ושעש ינפמ ורשעתה םה
 ש"יי התרומת םיקפסמו הזיבה תא םילבקמ ,הקנילברט
 .תונוזו

 -וגאה' גיצנ .םירז המכ ,םימואנ המכ .רצק היה סקטה

 -לופ הבתכנש ףלקה תליגמ תא ארק "תוברתל תידוהיה הד
 גיצנל התוא טישוהו התוא לגליג ךכ רחא .שידיאו תינ
 לילג תא רוחש רוע קיתב קיזחהש ,ידוהיה ירוטסיהה ןוכמה
 ןיב הרקמב יתדמע .ףלקל לכימ תויהל דעונש תשוחנה
 שי" :ןוכמה גיצנל רמוא דעוה גיצנש עמוש ינאו ,םיינשה
 -הש ךכ לילגה תא וב ףוטעל הצור ינא ? ןותע ילוא ךל
 םשוהש וארי םא .ןותעב םשוה ףלקהש בושחי ירפכה להק
 ."ואיצוהלו הלילב אובל םילולע םה ,הקירבמ תכתמ לכימב
 -דאב רופחל םיגולואיכרא ואובי תורודה תצורמב םא ,ןכא
 תשוחנ לכימב הנותנה ףלק תליגמ ופשחיו הקנילברט תמ

 21דמ ןותעב ףוטע לכימה אצמנ עודמ םחומ תא ועיגויו
 ...הדיחה רתפ ינמויב הז םושיר אנ שמשי ,1958 לירפאב

 -רתל תידוהיה הדוגאה גיצנ .ומויסל ברקתה םוגעה סקטה
 -יתסל םינבל תחנהב תוחלשמה ישאר תא דבכל שקב תוב
 ןיצק רבעל הנושארה הנבלה תא טישוה אוה .דוסיה תמ
 ,רחא ינלופ ןיצק םלוא .תונוטלשה תא סקטב גצייש ינלופ
 םידקהל יוארה ןמ הז סקטבש ול זמר ,סקטה ינגראממ
 ינלופה ןיצקה לש ותוכזב ...היה ךכו ,לארשי ריצ תא
 .לארשי ריצ הנושארה הנבלה תא חינה



 ןמנזור םהרבא

 19712--ןילופב רוקיב ימשר

 בוקרק

 לנוצר תא יתעבהו תונמדזהה תא יתלצנ ,בוקרקב רוקב ןמזב

 רקבל יל עיצה םיעדמל הימדקאב גיצנ .תסנכה-תיבב רקבל

 ןיאש יתרבסה .ןואיזומל ךפהנש ,הקורש בוחרב תסנכה-תיבב

 השיגפב ןינועמ ינאש אלא ,ןואיזומב רקבל דחוימ ןינע יל

 רחא םוקמ לכל וא תסנכ-תיבל תכלל ןכומ ינאו ,םידוהי םע

 תסנכ-תיב םג םייק הקורש בוחרבש ,יל רבסוה .תאז הרטמל

 -תיב לש רודזורפל יתסנכנ רשאכו ןטק הליפת-תיב ,ליעפ

 םידוהי ןיינמכ יתשגפ ,רצחה לש ירוחאה קלחב אצמנה ,תסנכה
 םבור ...םתוארב טבצנ יביל .ןחלוש דיל םיבשוי ,תחא השאו

 וארנ רשא ,םיריעצ המכ םג ויה םלוא ,הלעמו הנקזה ליגב

 -תהו הפכ יתשקב ,שידיאב םתוא יתכרב .םליגמ םירגובמ יל
 היתקספהש ,הממד הררתשה םלואב .ןחלושה דיל יתבשי

 ? "אב ידוהי ןיינמ" תעדל םיניינועמ יאדוו םכנה :הלאשב

 יתקרז ,תאז שחנל ףא זיעמ וניא דחא ףאש יתיאר רשאכו

 םידחא ,תטלחומ הכובמ התיה .לארשימ ינא :"הצצפה" תא

 .הווקתו קופיס לש ץוצינב -- םידחא ,ןומא-יאב ילא וטיבה

 ךיא :ןוגכ ,תולאשל יתבשהו ,ןילופל יאוב תרטמ לע יתרפס

 דועו ראשא ןמז המכ ,ץראב השוע ינא המ ,הזיווה תא יתגשה

 ילא וסחייתה רשא ,םיחכונה םידוהיה ןיב .הז גוסמ תולאש

 םא ,לאש אוהו ,רזומ יל הארנש דחא היה ,דאמ הבר הדהאב

 היילעה ןעמל תושפנ תיישעב הרושק הניא ןאכל יאוב תרטמ

 -מב םידוהיה לש םמוקמש בשוח ינא יכ םאש :יתינע .ץראל

 אוה םא ןילופב ראשי אוהש ,םולכ ודגנ יל ןיא לארשי תניד

 אל תאז יתישע ירה ןאכל עיגהל יתלדתשה םא" .ךכב הצור

 רשא ץראב םתא חחושלו םידוהי תוארל ךרוצה ללגב קר

 -- רקיעה הזו ,אלא -- תורנב םשפחל היה ךירצ אל רבעב

 -שי םע שגפהל םיניינועמ ויהי הפ םידוהיהש יתבשחש ינפמ
 םילוכי םה ןיאש ,ץראהמ המח םולש תשירד לבקלו ילאר

 ."ישפוח ןפואב םירשק התא םייקל

 ילע ריטמהל ולחה זאו תיללכ המכסהב ולבקתנ ירבד

 לע יתוא לאש דחא .ץראב םייחה לעו המחלמה לע תולאש

 יתינע רשאכ .ןונגע תעכ בתוכ המ -- ינשו ,ןג-תמרב ויבורק

 ,ילל ןימאה אל ,טעמכ םייתנשכ ינפל ומלועל רבכ ךלה ןונגעש

 ולוכ היה שיאה .תימוקמה תונותיעב תאז ועידוה אל ירהש

 לבונ-סרפ ןתח לש ותומ לע ובתכי אלש ןכתיה ;עזעוזמ

 ! ליגר םדא הז ןיא ירה ? תורפסל

 תויהל ךפהש תסנכ-תיבב םג רקבל ינוצר תא יתעבה

 םיצופישה ללגב הנבמב רקבל ןכתי אלש יל רמאנו ,ןואיזומל

 לע הבר הכרעהו הדהאב ורבד םה .וב םישועש םיידוסיה

 יוולב יתכלה .לארשי תוברת גפס ףאש ,ינלופה ןואיזומה להנמ

 בוחרבש תורבקה-תיבב רקבל ךכל בדנתהש םידוהיה דחא

 .הבודוימ
 בושי רוד ינפל קר ןאכ היהש ריכהל רשפא-יא בוקרקב

 קר הראשנ תראופמה תיאצילגה תודהיה קלח ,ססות ידוהי

 ושדוחש םהמ ,םירבקה ןיב יתכלה .ידוהיה תורבקה-תיבב

 םלועה תמחלמל ךומס ירוקיבב יתרכזנ .דאמ םיחנזומ -- םהמו

 דימ ירוקבבו ,םידוהי לש תובבר ויה ריעב רשאכ ,היינשה

 בושי היה ריעב רשאכ ,הינשה םלועה תמחלמ םויס רחאל

 ; לארשיל םהינפש האושה ילוצינמ םידוהי יפלא המכ ,יערא

 תורשע המכ ריעב רשאכ ,םימיה תשש תמחלמ רחאל ,תעכ
 .םה םינפ ירסוחמ םידוהי ,יובא . . . םהינפו םידוהי

 השראו

 איה : השראול סנ הל הרק .דואמ דע ירזכא רבד רמאל ילע

 םויס םע 15% קר הנממ ורתונו המחלמה ןמזב הסרהנ

 תוהזל היה רשפא יאש ,ילאטוט סרה היה ראשה .המחלמה

 סרה וא ,(תידוהיה הנוכשה) ךכ לכ םיעודיה תובוחרה תא וב

 -לחב) םיתבה תא תוהזל היה השק ךא ,תובוחרה וב וראשנש
 .(ריעה לש םידוהי-אלה םיק

 תא ריבעהל ןיאש וטילחהש ,תינלופה הנידמה יטינרבק
 -- םורהה םוקמב התונבל אלא ,רחא םוקמל תינלופה הריבה

 לש הביל ץמוא לע םג העיבצמה שממ ,תזעונ הטלחה ולבק

 המילש ריע תוקנל התיה תישעמה תועמשמה .וז תוגיהנמ

 וארה -- תאזה הנשב .המילש ריע שדחמ תונבלו תוסירהמ

 -יעה לש ישארה סדנהמהו ריעה שאר ,תקדצומ הוואגב ונל

 סרהה ינפל הב התיהש היסולכואל העיגה השראו -- היר

 לפ אוה החטש רשאכ ,םיבשות ןוילמ 1,3 ונייהד ,ינמרגה

 ריע התנבנ ? השענ המו .הסרהנש השראו חטשמ השולש

 ,םילולסמ יברו םיבחר םיישאר תובוחר םע השידח ,השדח

 ירויסב .םיחרפב םיטשוקמו אשד םיעורז םיבר םיחטש םע

 הבוכוטסנ'צ ,ץיבוטק ,ץלק ,בוקרק ךרד הרזחבו השראומ

 הלחש תיטיאה תומדקתהה תא תוארל היה ןתינ ,בורטויפו

 לש ץמאמ וניה השראו לש ץמאמהש ןיבהלו ,ןהה םירעב

 הריבה ריע יבגל הקדצה ךכב תוארל שי ןבומכ -- המואה

 ץופש השענ הקמועב ,ריעה לש הדוצמב .תובר הכ הלבסש

 לש םיפיה םירוזאה דחא לש הינבה םלשות ומויס םע ,ידוסי

 םיקלח ינשל תעכ קלוחמה ,עודיה הקסבוקלטרמ בוחר ,השראו

 -צמה רככ המקוה םילשורי-תורדשב .היצוטיטסנוקהדרככ יי"'ע
 םינשב םקוהש ,עדמהו תוברתה ןומרא הזכרמבו תיקנעה םידע



 1972 -- ןילופב רוקיב ימשר

 ,רטמ 234 והבוג ,ןילופל תוצעומה-תירב לש ישכ 2

 הימדקאה ידרשמ םג םיאצמנ ןומראב .3288 וירדח רפסמו

 ,םינורטאית עברא ,תוכורעת ימלוא ,םיעדמל תינלופה

 20-ה המוקהמ .רעונה ןומראו הקינכטה ןואיזומ ,עונלוק יתב

 "המרונפ"ה ןמ לכתסמה ךא ,השראו לש הבחר המרונפ תיארנ

 םשוגמ הגבמה ,תיטטסא האנה תונהל לוכי וניא ןינבה לע

 םוקמ דיל ,םיקנבה רככ תוברוח לע .הביבסב בלתשמ וניאו

 לש לודג לספ ובו ,יקסני'זר'זד רככ אצמנ ,תידוהיה הנוכשה

 -שחה הרטשמה ןונגנמל תודוסיה תא חינה רשא ינלופה ליצאה

 .ב .ג.קה לש לוגלגה ,.וא .פ .גה -- תיטיבוסה תיא
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 תינלופה העונתה תודלותל" ןואיזומ אצמנ תאז הביבסב
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 הללוחתה ובש ,רוזא ותואב ידיחיה יחה םוקמה אוהש ,ידוהיה

 .םלועב רתויב הלודגה הידגרטה

 ץיבשוא

 םלואו ,/א םויב היה הז .ץיבשואל ונעגה רויסה תרגסמב

 םירויסב םהמ ,םירקבמ אלמ היה ץיבשוא ןואיזומ לש הנתמהה

 -ליח דאמ הברהו םייעוצקמ םינוגרא ,םידימלת לש םינגרואמ

 םיגצומה תא הריבסה -- 40 תבכ ,ונתצובק לש הכירדמה .םיל

 תוביסנבש ,תויטמרדמ תררחושמ אל ,הטוהר תיתפרצ הפשב

 רקבמל רקיעב ,באוכהו שגרומה .תשגרומ טעמכ התיה אל הלא

 -המ םלעתהל רורבה ןויסנה אוה ,האושה ילוצנמ ילארשיה

 -שואל ועיגה ,הכירדמה לש רבסהה תפש יפל .תידוהיה האוש

 .תורחא הפוריא תוצראו תפרצ ,הירגנוה ,ןילופמ םיחרזא ץיב

 "םיחרזא" חנומב שמתשהל ללכב הקיספה איה ךכ-רחא

 לכ רשאכ ,םיתפרצ ,םירגנוה ,םינלופ : תוטשפ רתיב הרבידו
 .םידוהי ימולצת םה תוריקה לע םימוליצה

 ,עובשה תומי לכב םיבר םירקבמל הכוז םוקמהש ונל רמאנ

 תא המיקה ןילופ תלשממ .תעזעזמ ,ןבומכ ,איה תומשרתההו
 תא חולסל ןיא ךא .וב םיבר םירוקב החיטבהב ןואיזומה

 הכפהל ,עיבטהלו םעכ םידוהיה תאוש תא שטשטל ןויסנה

 ףתושמ הנכמ תריצי י"ע השענ רבדה .םירחא םימע תאושל

 םיריסא לוסיח ןיבל דחא םע לש תילאטוטה הדמשהה ןיב

 עשפמ םיפח תונברוק םתסו הבורע"ינב ,םייובש ,םייטילופ

 םיצאנהש ,"חצר ןעמל חצר" ןורקעה יפל ,םירחא םימע לש

 ןה הירוטסיהה ףוליס אטבתמ הז ןויסנב .םיאישל ותוא ואיבה

 (םידוהיה דגנ םיעשפה םיגצומ אל רשאכ) םיעשפה תטעמהב

 םע תחא הירוגטקב םירחא םימע םג לולכל םיסנמ רשאכ ןהו

 הירוטסיהה תמאתהב ןבומכ הרושק העפותה -- .םידוהיה
 קרו ,םויה לש םיצאנה םה םילארשיה םא :וישכע לש םיכרצל

 רשקהש ךירצ ירה ,הפוריא-חרזמ תוצראב םיגצומ ונא ךכ
 .רתוי ענכשמ האריי

 הריכזה בגא ךרד קרו ,ץיבשוא תא הריבסה הכירדמה

 ןיא ואנקריבב .לודגה ידוהיה תורבקה-תיב -- ואנקריב תא

 יתצובקמ יתשרפ .ןיעל הארנה ןמ ךנחתהל ידכ ,רקבל םיברמ

 -שהל םינמיסה תא שפחל יתכלהו ,םיזיגרמה םירבסהה ללגב

 לע םידוהי תומש קר .דאמ םיטעמ םה .ידוהיה םעה תדמ

 תומירעה לע .תוגטק-תותילט המכו הלודג תילט ,תודווזמה

 םימושר אל םיילענו םיינישד-תושרבמ ,תורעש לש תולודגה

 .ידי תא וצחלו ילא ושגנ הצובקה ןמ םירבח המכ .תומשה

 תוברה תונומתה ןיב תיהיז אל םאה :טושפ לאוש דחא יקלטיא

 ,ןתיבל ןתיבמ הממדב םירבוע ונא ? החפשמה יבורקמ והשימ

 : טלש ססונתמ וילעש םינתיבה דחאל ,סנכהל ילבמ םירבוע ךא

 -יא םא הכירדמה תא יתלאש ."םידוהיה לש היגולוריטרמה"

 םא לבא -- חתפמ הל ןיאש התנע איהו ? ןאכ סנכהל רשפא

 000 ןמנזור םהרבא

 גישהל הנכומ איה ,םירחא דוע ויהי ילואו ,ךכ לע דמוע ינא

 ןווכב ונכלהו ןתיבה ןמ ונקחרתה םייתניב .תוחתפמה תא

 דחא .תוארל ןכומ םיפתתשמה ןמ דחא לכש ,םוירוטמרקה

 ,הארנה יפכ ,הכירדמה ינזואב םירבד שחל הצובקבש םינלופה

 חתפמה תא גישיש ,םישמשה דחאל אורקל הליחתה איהו ,ילע

 ןמ רטמ 200-כ םיקחורמ רבכ ונייה רשאכ .ידוהיה ןתיבל

 הכירדמהו חתפמה םע תישמשה העיגה ,ףטוש םשגב ןתיבה

 20 לש הצובק ךותמ .ידוהיה ןתיבל תכלל ןכומ ימ הלאש

 שאר היה הז ,ילא ףרטצהל ןכומ היהש דחא קר אצמנ שיא

 -יכבה םיננכתמה דחא ,טנמלרפה רבח ,לגוטרופ לש תחלשמה

 ,רוקבל ילא ותופרטצה לע ול הדות ריסא יתייה .וצרא לש םיר

 -צומה תא ול יתרבסה רויסה ןמזב .יתא ודצמ תוירדלוס תואכ

 התליחתש .תוימשיטנאה לש תירוטסיה הגצהב םיליחתמה םיג

 -במ ןתיבה .םייח םישנא תפרשב -- הפוסו םירפס תפירשב

 רשאכ .עזעוזמ היה יזגוטרופה .םיעדומה הלאל תיסחי טעמ אט

 שיו םיגמרגה ושעש המ ארונ רבד הז" :יל רמא אוה ונאצי

 לכה תא השוע ינא .הלאכ םירבד ונשי אלש ידכ לכה תושעל

 -אנה תאייחהל איבהל תולוכיה תועפותב םחלהל ידכ יצראב

 ,ימואלניב הדימ הנקב להנל שי תאזכ המחלמ -- לבא ,םזיצ

 ומכ ,תוגחמב םישנא םיקיזחמ םהב תומוקמ ירעצל םנשי יכ

 .ינזא עמשמל יתנמאה אל ."לארשיב םיאניתשלפה תא לשמל

 רשי שיא קפס אלל היהש ,שיאה איצוהש הנקסמה איה תאז

 הזיאו ,ותועט הארונו הלודג המ ,ול ריבסהל יתיסינ .ןכו

 היגולנגאהמ יתועזעדזה תא ותוארב .תמאל השע אוה לווע

 תייעב לע ירבסה תא לבק -- יל המדנ היה ךכ ,ולצא הרצונש
 .םייברעה םיטילפה

 םינטקה םינינעהו דחא לכ ,םיסובוטואל םיסנכנ ,רמגנ רויסה

 רפסלו ,ילא תשגל ןוכנל אצומ -- הילטיאמ רוספורפ .ולש

 -שמ לע םיטרפ לאש ,ותשא לעו וילע רוקבה עיפשה ךיא יל

 -יאש הלודגה ילש החפשמה לע םירבד ול רפסמ ינאו יתחפ
 .ליגרה ולולסמל רזוח לכהו ץיבוטקל םירהצב ונעגה .דוע הננ
 קיזחחל לכואש יל המדנ היה .הצקה דע םיחותמ םיבצעה
 הב ריעב רוקבה לע רתוול יתטלחה .יתחלצה אלו ,דמעמ
 ריעהש ,םירפסמ .לודג ידוהי בושי היה הבו יתייח הבו ,יתדלונ
 -סולכוא תא ליפכהל רבכ החילצה םידוהי ילבו הפי תחתפתמ
 םלוא .הינשה םלועה תמחלמ ינפל היהש רפסמה תמועל ,התי
 .יריעב תורבקה תיב תא תוארל לגוסמ ינניא

 הרזח יכרדב ןילופ תא יתבזע ץיבשואב רוקיבה תרחמל
 ,ילש ןוכרדה םע םיקבאנ ויה הפועתה-הדש ידיקפ .לארשיל
 םהל הנתנש תונמדזהה .ליגרה סומינל רבעמ ,ךויחב יב ולפט
 םיטסימיטפוא םיגלופ -- םליבשב אוה ילארשי ןוכרדב לפטל
 םתדלומ תא חתפת רשא ,היוצר תוחתפתהל תואכ -- הדילמ
 היילשאה ,םליבשב רחאה םלועה תאו רחאה םלועה יאבל
 .ינלופ לכ לש המיענה



 ןמראלק ףסוי

 םינורחאה ןילופ-ידוהי

 השולש תב ,האג תודהי הב התיה 1939 תנשב ןילופ תא יבזועב

 תוארטאית ,תובישי ,רפס-יתב לש לולכימו ;שפנ ןוילימ יצחו

 םיפלא תששכ הב יתאצמ ,1972 ץיקב .םירחא םיידוהי תודסומו
 .השעמל הזמ תוחפו ,הכלהל ,םידוהי

 : םיגוס השולשל םיקלחנ םהו ,םינורחאה ןילופ-ידוהי ולא

 םרפסימ .םתודהי תא וחכשו םייוגה ברקב ועמטנש הלא
 .םויל םוימ לדגו ךלוה אוה לבא ,עודי וניא קייודמה

 ידוהיה דסומה -- 'דנאבראפ רוטלוק"ב םינגרואמה םידוהיה

 ,ויתולועפ תא םינממה ,תונוטלישה ידי-לע רכומה ימשירה

 לדוהי ןוגריאה שארב דמוע םויכ .ונורטאיתו ונועובש ,וינודעומ

 םייפלאכ .ינלופה ןוחטבה תורישב רישע רבע לעב ,תודהי-רסח

 .תפלוסמו תפלסמ תיטסינומוק הלומעת םיגפוס ןוגריאה ירבח

 עודי היה ,ינלופ ףסומ ול חפסנו ,"עמיטש סקלאפ" ןועובשה

 רשא ,םדוקה וכרוע ימיב דוע לארשי לע תויסראה ויתופקתהב

 -םיענ שיא ושארב דמוע םויכ .אקווד לארשיב טלקימ אצמ

 .הגפ אל תיסראה הלומעתה ,ךא .טאלבננט לאומש ומשו תוכילה
 קחצי דמוע ושארבש ,"ןילופב תושודקה תוליהקה" ןוגריא

 הקיז ילעב םידוהי םייפלאכ םינגרואמ הז ףוגב ./זדולמ לקנרפ

 םירשכ םיחבטימ םנשי ויפינס 19-מ הרשעב .תדלו תרוסמל

 השישכ הניכהש ,תוצמ תייפאל תינאכמ היפאמ הנשי .םיכרצנל

 -תיב ,בר ןיא הלוכ ןילופב ,םלוא .ןורחאה חספה-גחב תוצמ ןוט

 -ןרק יתאצמ ןוגריאה לש הנשה"חולב ."רדח" וא ,ידוהי רפס

 -גח" :הלא םילמ תונייוצמ רייאב 'ה ךיראתה דיל : הדיחי רוא

 ."לארשי תנידמ לש תואמצעה

 ,ןילופ ידוהי םלוע לש הלודגה תונקירב הנושארב יתלקתנ

 -ודגה הייכזה" םכילע םולש לש והזחמ תא תוארל יתאב רשאכ

 -רתסא םש לע ידוהיה יתכלממה ןורטאיתה" ידיב גצוהש ,'הל

 ךשוממה ורדעיה רחאל יכ ,יתנמאה יתומימתב ."הקסנימאק לחר

 .םהינומהב הגצהל םידוהיה ורהני השראוומ ןורטאיתה לש

 לש םידבוע ללוכ ,דבלב שיא 11 םלואב יתאצמ יתמהדתל

 ודייטצה םהמ העברא .ןילקורבמ םידוהי םירייתו ןורטאיתה

 .ינלופ םוגרתב הגצהל וניזאהו תוינזואב

 הריוואה .םידוהיד-אל ויה םהיניב ,םינקחש 23 ועיפוה המבה לע

 .תימוהת הידגארטל הידמוקה תא הכפה םוקמב הררשש

 תסנכה-תיב אוה תידוהיה השראוו לש טעמכ דיחיה דירשה

 -ודקה תוליהקה" תיב דיל ,6 הדרבט 'חרב לא-קישזאנ םש לע

 .ן[בת-ןסחמל והוכפה םינמרגהש ינפמ קרו ךא לצינ אוה ."תוש

 םיסנכתמ תותבשב וליאו ,רגסמ לע הז תסנכ-תיב רוגס לוח ימיב

 .םיינש וא ,ןיינמ וב
 ורבע תונורכז יבלבו ,1972 ילויב תסנכה-תיבב יתרקב

 ,הרותל היילעב ינודביכ םישישקה םיללפתמה 13 .ראופמה
 ."שודיק"ב םיתדביכ ינא וליאו

 .םיללפתמה דחא שידיאב ינלאש -- "? םש עמשנ המ"

 לע םהל יתרפיסו ,אופיא ,יתחתפ .הרורב התיה הנווכה
 .לארשיב שחרתמה

 '! 'םייחל התשנ" ,תומימחב ורמא ,"ןכ םא"

 ,ךורא ןקז לעב ,קנע הז היה .ונמיע התש אל םיפסאנה דחא
 .יתאב ונממ םוקמל תינמרגב לאשו ילא שגינ אוה .עבוכ שובח
 : לאש ,םילשורימ יתאב יכ ועמושב

 /? םילשורימ קידצ התא םאה"

 ."טושפ ידוהי ינא" ,יתרמא ,"אלי'
 הדוותמ יתייה ,קידצ תייה וליא" ,הבזכא-תמינב רמא ,"לבח"

 ."ךינפב

 ,רבעשל יצאנ אוה .הז ינוהמת לש וביט יל רבסוה רתוי רחואמ

 ,ומצע תא ףגסמ ,תובוחרב ןל אוה .ויעשפ לע רפכל שקבמה

 .ונממ תאצל רחאמו תסנכה-תיב לא אובל םידקמ

 -אנה הפוקתב .השראווב דוע םייק אשנַג בוחרב ןימלעה-תיב

 לש תובצמ זא הפסא הלהקהו ,תובצמ המכ וסרהנו וצתּונ תיצ
 םהיניב םירפוסו םינמא ,םיינויצ םיגיהנמ ,םינבר ,הרות-ילודג

 םירפוסה להואו ,אקסנימק לחר-רתסא ,ףוהנמז רד לש ורבק --
 ןורחא יקסברומ םהרבא לש שדח רבקו ;ןוזנעד ,יקסנא ,ץרפ
 השראוו תיריע :רפסמ םינש ינפל רטפנש ןילופב ןורטאיתה-ינמא

 הלסמ לולסל ידכ ,ןימלעה-תיב לש עטק סורהל תונכה השוע

 לטבל ,לדתשמ הליהקה שאר .אשנג בוחר ךרואל םיסובוטואל

 -ןיב םינוגרא לש הבוגת אובת אל םא ,םלוא ,הריזגה עור תא

 דוע ועיגיו .לעופל אצת תינכתהש ,רבדה הארנ ,םיימואל

 תננכתמ היריעהש (וואלסרב) בלצורווב ומכ .ולאכ תוער תוריזג
 .עונלוק לש ןפלואל ידוהיה תסנכה-תיב תא תושעל

 ידיב להונמה "םולבלגניר םש לע ידוהיה ירוטסיהה ןוכמה"

 ימשירה דסומה וניה ,סקופ ןאירמ ר"ד ומשו ללובתמ ידוהי
 .תססוגה הליהקה לש םינורחאה היתודלות יפד תא בתוכה

 םינאזיטרפה ריש תא יתייוויל-ןב עימשה ,ןוכמב יתרקיב רשאכ
 : ףיסוהו -- "הנורחאה יכרד וז יכ רמאת אנ לא" -- עדונה

 ,לק יונישב ,הז ריש ונילא סחייל לכות לארשיל ךבושבי

 ."'! הנורחאה םכרד וז יכ ורמיא' .רמולו

 .תועמד ווקינ שיאה יניעב
 ,וניתובא תלחנ רורחישל ישימחה הנשה"םוי ,ינויב 5"ב

 ומצע וטיגה ידירש .השראוו וטיג ידרומ תטרדנא לומ יתבצינ

 .םישדח םיניינב לש תורושל תחתמ חצנל ורבקנ

 האיציה :הנשונ הנשי תידוהי תרוסמב יתרכזנ העש התוא
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 החפשמ יבורק ןימזהל ידכ ,תולולכ סקט לכ ינפל ןימלעה-תיבל

 ןימזהל ינפחד רימט חוכ .החמשב ףתתשהלו אובל ורטפנש

 ץרא םע לארשי-םע לש תולולכה סקטל וטיגה ירוביג תא
 .יניס-ל"חנ לש תולחנתהה סקט -- ויתובא

 ,ותייערו ,לקנרפ רמ ,הליהקה שאר םע יתאצי ,'א םויב

 תא וכפה םיינלופה תונוטלשה .קנאדיאמ הדמשהה-הנחמל

 אלו -- תוארל :איה ותמסיס לכש ,דירחמ ןואיזומל םוקמה

 ! חוכשל

 -ואיתה לכל רבעמו לעמ וניה קנאדיאמב רקבמה יניעל הארנה
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 62 ינפ לע רויסה .האושה לש ,םיבותכה וא ,םיעמשומה םיר

 .דחי םג בלה תאו חומה תא תברוצה היווח וניה הנחמה-יפירצ

 יתיאר רשאכ .רפסימב 35-ה ףירצל דע דמעמ יתקזחה

 וחצרנש םיידוהי םידלי ילענ --םיילענ תובבר הז ףירצב

 .םימיאה-עסמב ךישמהל יתלוכי אל .יחכ עקפ -- ופרשנו

 םשר יטע .םיחרואה-סקנפב םותחל יתנמזוה האיציה-רעשב

 '!דיימ עפוה ,תומקנ לא" :וילאמ ומכ

 תאצל .םשמ תאצל : הדיחיו תחא הקושת יב התיה העש התוא

 .תירשפאה תוריהמב -- תאצל .ןילופמ תאצל ,הנחמה ןמ



 תיממעה ןילופב תוברתו ךוניח





 ןייו םהרבא

 השראווב ירוטפיהה ידוהיה ןוכמה

 תמחלמ רחאלש ןילופב ודסונש םיידוהיה תוברתה תודסומ ןיב

 רשא ירוטסיהה ידוהיה ןוכמה דוחיב טלב הייגשה םלועה

 קר אל ,םש ול הנק ויפסואבו וימוסריפב ,תיעדמה ותלועפב

 ול אצי אלא ,הבש ידוהיה בושייה ברקבו ןילופ תולובגב

 הרובגהו האושה רקחל םיבושחה תודסוממ דחאכ ןיטינומ

 .הלוגה תוצראבו וז הפוקתב ומייקתהש לארשי תודלות רקחלו

 ,ימוקמה ידוהיה בושייה לרוגל ףתוש ןוכמה היה ומויק ןמז לכ

 תמחלמ רחאלש חורה יכלה תא ופקיש ותלועפ יכרדו וילעפמ

 דסונ ןוכמה .ןילופ ידוהיל רטשמה סחי תאו היינשה םלועה

 םיאנתב םינש 25-מ הלעמל ךשמב ליעפה ומויק תא ךישמהו

 ררושה יטילופה רטשמב םייטננמרפ םיעוזעזו תורומת לש

 לש ילכלכה הנבמב תכל יקיחרמ םייוניש לש םיאנתב ,ןילופב

 לש תיתוברתה-תיעדמה םתוינידמב םייוניש לשו וז ץרא
 תמגמ היוטיב תא האצמ תאזה הפוקתה לכ ךשמב .היטילש

 טועימכ םידוהיה דמעמ תא לטבל תיממעה ןילופב תונוטלשה
 םהייח תא ליבגהל ,העימט ידי לע וא הריגה ידי לע םא ,ימואל

 ךדיאמו .םייטילופה םהייח תא לסחלו םייתוברתהו םיירוביצה

 קר אל םיידוהי תודסומ םייקל םיניינועמ תונוטלשה םתוא ויה

 ןמז לכ ךכל םתוא הבייח תרהצומה הנירטקודהש םושמ
 תובישחה ללגב םג אלש ,"םהל קקדזת תידוהיה הייסולכואהש"

 לש הרצק תפוקתב רקיעבו "ץוח יפלכ' םמויקל העדונש

 ןוויכל לזופכ זא ומצע תא השעו רטשמה לש היצזילרבילה

 םיתעל ,הלועפ תורשפא הנתינ תאז הביסמ .ישפוחה םלועה

 ?דוהיה דוגיא"ל ,ףקיה תבר ףא (היצזילרבילה תופוקתב)

 ,םינודעומל ,םיידוהי ךוניח תודסומל ,"תוברתו הרבח תולועפל

 ידוהיה ןוכמל םג ןבומכו םירפס תואצוהל ,תונותיעל ,ןורטאיתל

 לדוהיה בושיה לע ורבע ןורחאה לבוי יצח ךשמב .ירוטסיהה

 ,םייתוברתהו םיירוביצה ויתודסומ לע םג ךכמ האצותכו ,ןילופב

 ןואפק לש תוטעמ םינש םהיניב ודירפהו רבשמ רחא רבשמ

 םתוא וויהש רבשמ לכ .ןורחאה רבשמה תפוקתמ רתונה כצמה

 -כואה ברקב תימינפ הסיסתב הוולמ היה םיינוציחה םימרוגה

 םינקסעה תיברמ םג םכותבו םעה ינומה .תידוהיה היסול

 אצומ םהל ורחב עדמהו תוברתה םוחתב םיליעפהו םיירוביצה

 הנידמה םוק רחאלו לארשי ץראל ולע םבור) ןילופמ האיציב

 ולגתסה ,"םעזה רובעיש דע" וכיח ןילופב םירתונהו (לארשיל
 תפוקתב םתלועפ תא וביחרה ףא םימעפלו םישדחה םיאנתל

 תוטעמ םינש רובעכ .רבשמה ירחא האבש הרצקה היצנגטסה

 הפוקתב ,"ןאל" : הלאשה ינפב ודמע בוש םירתונהו לגלגה רזח
 איהש דעו (1944) הייחתל תיממעה ןילופ םוק ירחא הנושארה

 ןוכמה חתפתהו דסונ (1948 תנש ףוס) מ"הירב תרורגל הכפה

 תמקה לש םינושארה םימזויה .השראווב ירוטסיהה ידוהיה
 (הטילפה תיראשמ םינוירוטסיה לש הריעז הצובק) דסומה
 בקע ןילופ תא הזחאש ,הסיסת לש הריוואב םתכאלמ תא ושע
 ילוצינ דגנ תינמיה תרתחמה תתסה ,ןוטלשה לע קבאמה
 תוערפה ;תובכרב ,תורייעבו םירפכב םידוהיה חצר) האושה
 תאיציו תוצעומה תירבמ תינומה הביש .(הצליקבו בוקארקב
 .לארשילו הפוריא ברעמל תובברו םיפלא

 טסוגואב "תירוטסיה תידוהי תיזכרמ הדעוו"כ דסונ ןוכמה

 הרבעוה איה 1945 תנשב .הרורחיש רחאל טעמכ ןילבולב 4

 תנש ףוסבו (זאד ןילופ לש תימשר יתלבה התריבל) 'זדולל

 יעדמל ןוכמה לש וניינבב המקמתה איה םש ,השראוול 7

 שדחמ טעמכ הנבנש ,הקצמולט בוחרב רשא ,רבעשל תודהיה

 הכפה ןמזה ותואב .םיצאנה והופרשש רחא "טניו'גה יפסכב

 ירוטסיהה ידוהיה ןוכמל תיזכרמה תירוטסיהה הדעווה םג

 ןוכמהו הדעווה להנמ ואר תאזה הפוקתה תליחתב .השראווב

 .א ,שימרק .י) םידבועה ראשו לטנמולב .ג וירחאו ןמדירפ .פ

 ,ינסאי -ו ,ףלוו .י ,רברג .ר ,קנורט .* ,'ץיברוב .מ ,ךאבנזייא

 -קיעה ותמישמ תא (רנטאד .שו ןייטשנרב .ט ,יקסבוקטור .א

 ףוסיאו האושה תפוקת לע דועית ףוסאב דסומה לש תיר

 םינואיזומ ,םינויכראמ םילצומה םידואה (תויודעו םיכמסימ)

 ידי לע תוירזכאבו תויבקעב ודמשוהש תוידוהיה תוירפסו

 שבגתנו ץנצינ זא רבכ םלוא .תורודל םתרימשו םיצאנה

 רקחלו :תודועתה םוסריפל דימ תשגל שי תאז םע דחיש ,ןויערה
 ,תיסחי הרצק הפוקתב ,ןילבולב .האושה תפוקת לש יעדמ

 תוינמרג תודועת ףוסיאל רקיעב הדעווה תלועפ המצמטצה

 תואטיגה ימחולמ ,תונחמהו תואטיגה ילוצינמ תויודע תייבגו

 שיח םשו 'זדולל הדעווה הרבעוה המ-ןמז רובעכ .םינזיטרפמו

 -וש םירעב הדעווה לש םיפינס ודסונ .התברו התלועפ הפעתסה

 -איב ,ץיבוטאק ,ןילבול ,ןיצ'צש ,באלצורו ,השראוו) ץראב תונ

 תובר ומרתש םהו (ץיבונסוס ,בונו'זריי'זד ,בוקארק ,קוטסיל

 .תויודע תייבגלו ילאיזומהו יתדועתה רמוחה ףוסיאל

 םיצפח ןכ ומכו רכינ ינויכרא ףסוא הדעווב רבטצנ 'זדולב

 ,םיכרכ םיפלא תעבראל דע הלדג היירפסהו םירידנ םיילאיזומ

 דב ,רמוחה גולטיקבו קויתב םינושארה תונויסינה ףא ושענ

 -צוהלו םינושארה םימוסריפה תנכהל הדעווה ידבוע ושגינ דבב

 בוקארק ,'זדולב סופדב ועיפוה 1947 ,1946 תונשב .רואל םתא

 ,האושה תפוקתמ תונורכז ,םינמוי ,תודועת יפסוא השראוו

 .םייעדמ םירקחמ םע תורבוח ףאו תויודע יפסוא

 כ"חאו הדעווה לש תיעדמה הדובעה תוחתפתהב בושח בלש

 ,ןוכמה לש ןואטיבה תאצוהב תוארל שי השראווב ןוכמה לש
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 הז תע בתכ ;שידייב ,"עטכישעג ראפ רעטעלב" ןועברה

 םיריעצה םינוירוטסיהה תצובק לש תרוסמב ךישמהל היה רומא

 יתש ןיב לש הפוקתב ןילופב הלעפש ,"רעקיראטסיה גנוי"

 .תומחלמה
 םוק רחא .ןוכמה תא רומח רבשמ דקפ 1949--1948 םינשב

 תא ןוכמה לש םיעדמה םידבועה בור ואצי לארשי תנידמ

 יאנתב םתדובעב ךישמהל רשפא יאש הנקסמל םעיגהב ,ןילופ
 טלחומ טעמכ קותינ יאנתב ,האבו תשמשממה היצזינילאטסה

 םירתונה ורבס ,ךדיאמ .םלועב תידוהיה היפרגוירוטסיהה יזכרממ

 ותמישמ תא עצבל רשפא ןכ םישקה םיאנתה ףרחש ןוכמב

 הרובגה תחצנהו האושה תפוקת רקח ונייהד ,דסומה לש תירקעה

 .תורוקמל החונה השיגהו םוקמה תבריק םושמ תאזו תידוהיה

 היתוברוח תא םמוקל ועייסי םתדובעב םכישמהבש וויק םה

 קתנל ןיא יכ ,ורבס םה .התוברת תוסורהו ןילופ תודהי לש

 -ושארה תובזכאה ףא לעו תורודה תלשלשמ ןילופ תודהי תא

 יכ ,הנומא ירודח ויה ןילופ תונוטלש לש םהיתומגממ תונ

 תוברת לכל החירפ רשפאתת םזילאיצוסה תועצמאב אקווד

 .תודהיל םג ןכותבו תימואל

 לסוח (1952--1949 תונשב) היצאזינילאטסה לש המוציעב

 תוגלפמה לש ןתוליעפ הרסאנו ןילופ ידוהי לש יזכרמה דעווה

 -והיה תוברתה תודסומ לוסיח .תידוהיה הייסולכואב תויטילופה

 ,"םיאפורה תשרפ"ו םידוהיה םירפוסה חצר ,מ"הירבב םיד

 תודסומ לע החוקיפ תא הריבגה תשלובה .ןילופב בר דה וררוע

 ביתנל םתלועפ תא הנוויכ תטלשה הגלפמהו .םיידוהי תוברת

 ותלועפ לכו ןוכמה ירקחמ ודעונ התעמ .יטסינילאטס-יגולואידיא

 ןתינ יכ ,העודיה המסיסה תא שיחמהל תיראלופופהו תיעדמה

 לע ."תימואל התרוצו יטסילאיצוס הנכותש" תוברת חתפל

 -וירוטסיהל ירוטסיהה רקחמה תא םיאתהל אליממ לטוה ןוכמה

 ,התייהש ,(מ"הירב לש וזל םג ןבומכו) תיללכה תינלופה היפארג

 -הב ,תונוטלשה וקב םינפימב ,םייטילופ םיאנתב הייולת עודיכ

 לש תיעדמה הדובעה תמאתה וליאו ; המודכו הרוזנצה תפרח

 ללגב םיישקב הלקתנ תידוהיה היפארגוירוטסיהה ימרזל ןוכמה

 רסוח ףאו יוקלה רשקהו ןוכמה לשו ידוהיה בושיה לש םדודיב

 וילאש ,םירקוחה תווצ .םלועב םיידוהי תודסומ םע טלחומ רשק

 (קאיבוק .א ,הקסבורבמוד .ד ,רפפוק .א) םישדח םידבוע ופרטצה

 לגתסהל ץלאנש ,קרמ .ב ןוכמה לש שדחה להנמה לש ותושארב

 עדי ,הרוזנצוטואהו תרבגומה הרוזנצה לש םישדחה םיאנתל

 ימוחת תא ביחרהל ףאו ןוכמה לש הניקתה ותדובעב ךישמהל

 וליחתה ןוכמה ידבוע) תיגולונורכה םתרגסמ תאו וירקחמ
 .(האושה תפוקת ינפלש ןילופב לארשי תורוק רקחב םג םיקסוע

 -וילביבה ילאיזומה ,ינויכראה רמוחה ףוסיאב וכישמה ןכ ומכ

 םיטירפה רפסמ המכ יפ לדג תאזה הפוקתב .ורודיסבו יפארג

 רמוחה תנכהב ךישמה םידבועהמ קלח .ןוכמה תיירפסב םיכרכהו

 דוע ןוכמה ליחתה וז הדובעב .םייצאנה םיעשופה דגנ יתדועתה

 הצוחמו ןילופב ןיד יתבל קפוס רמוחה .תינילבולה ותפוקתב

 .םיעשופה דגנ וכרענש םיטפשמב העיבתל תובר עייסו הל

 .ןיד יתבב םיחמומכ ןוכמה ידבוע ועיפוה תופוכת םיתעל

 םנטג166עב 2600581020 1ת51ע1וג1000 ןועברה דסונ 1951"ב

 הרידסה ותעפוה .ןוכמה לש ישארה ונואטבכ 0
 .1970 תנש ףוס דע הכשמנ הז תע-בתכ לש

 םלוא ,ןוכמה תא הלשממה הנמימ ליעל םירומאה םימעטמ

 רקיעב) תיעדמה הדובעה יכרוצ יולימ ידכ לבגומ היה וביצקת

 012 ןייו םהרבא

 -סואה תקזחתהו (ןיכהל לגוסמ היה תווצהש םימוסריפה ןומימ

 ,שיגדהל שי תונוטלשה לש םתוכזל יכ םא ,ןיקת בצמב םיפ
 תודסומל וקנעוהש הלא לע ולע ןוכמל וקנעוהש םיביצקתהש

 .םימוד םיינלופ

 לע חוקיפה היה ןוכמה לש ומויק ךשמה ןמז לכבו 1951 מ

 הירבחמ םיברו םיעדמל תינלופה הימדקאה ידיב ןותנ ויתולועפ

 ועייסו ןוכמה לש ותוחתפתה תא הבוט ןיעב ואר הידבוע וא

 .הרידסה ותלועפב

 ןילאטס לש ותומ ירחא ןילופב הלחש היצזילרבילה תפוקתב

 -רוקמו הקלומוג לש ועיגה רחא דוחיבו 1964--1954 תונש ןיב)

 לע רבגתהל ןוכמה לע היה בוש (1956 תנש ףוס) ןוטלשל ויב

 תוימשיטנא לש תועפות) ןילופ תודהי תא ףקתש רבשמה

 לש תינומה האיצי ,יתגלפמה ןונגנמהו םינומהה ברקב הייולג

 לש תונושארה םינשבו (וידהאו זוכמה ידבוע םכותבו םידוהיה

 .ותדובעב תיסחי תוביצי ףא דסומה עדי היצזילרבילה תפוקת

 -בוכינר'צ .מ :םישדח םירקוח ופרטצה ןוכמה ידבוע תווצל

 .ךאברוא .ר ,ספופ .ר ,ןרטשנגרומ .י ,ןייו .א ,רוטסא

 םיידוהי תודסומל םיפסכ טניו'גה קינעה 1966--1959 םינשב

 .ובצמב המ רופיש תסנכהל הכימתב שמתשה ןוכמהו ןילופב

 םיצפח תשיכרל ,םירפסו תע יבתכ תאצוהל ואצוה םיפסכה

 ידירש לש (םוליצו םושיר) היצזירטנווניאל רקיעבו םיילאיזומ

 יבחרב ורתונש 'וכו םיירוטסיה םירתא ,תסנכ יתב ,ןימלע יתב

 וז הפוקתב חילצה קרמ .ב לש ותושארב םירקוחה תווצ .ןילופ

 בלשל ,תיסחי תישפוח הריקחב קוסעל ,םזינילאטסהמ רענתהל

 םירבחמ לש םירקחמ ףא םסרפל ,דסומל ץוחמ םירקוח תווצל

 ,הירגלוב ,מ"הירב ,לארשיב) ןילופ תולובגל ץוחמ םיבשויה

 -סיהה יזכרמ םע ןוכמה לש םירשקה ושדוח ; (הינמור ,ב"הרא

 ןוכמה ,םירמוחו תועד ופלחוה ,ל"וחב תידוהיה היפרגוירוט

 םידוהילו ןילופב הל קוקזה לכל "תבותכ" ןיעכ תויהל ךפה

 | .היתולובגל ץוחמש (םידוהי םתסו םירקוח)

 םינצינה 1966--1964 םינשב ועיפוהו םינש וכרא אל לבא

 ואישל עיגה רשא ,אבו ברקתמה שדח רבשמ לש םינושארה

 רחא רתוי דוע רבגתהשו םימיה תשש תמחלמ רחאלש ןמזב

 ימשיטנא עצבמב אטבתהו (1968 סראמב) םיטנדוטסה תומוהמ

 ועדי אל והומכ םיברש עצבמ ,םיינלופה תונוטלשה לש יולג

 הבחרהב רבודי וזה הפוקתה לע .ןילופ תודהי לש היתודלות

 -אמה תביתכ תע דע) הזה םויה דע תכשמנ איה ,רמאמה ףוסב

 ירפכ וב ורבטצנ ןוכמה לש ומויק תונש לבוי יצחכ ךשמב .(רמ

 םינוש םיפסוא לשו םיבר תורצוא וירקוחו וידבוע לש םתדובע

 וועיפוהו ונכוה : תואמל רקחמ ירמאמו םירפס תורשע ועיפוהו

 ןלהל .ןוכמה לש וינואטבבו תודרפנ תואצוהב תודועת יפסוא

 םייקש בצמה יפל) ןואיזומהו היירפסה ,ןויכראה יפסוא וראתי

 .(1968 תנש ףוסב היה

 ןויכראה

 תודלות לע תודועת (א :םיישאר םירודמ השולש ןויכראב
 האושה תפוקתמ םיכמסמו תודועת (ב ;1939 דע ןילופ ידוהי

 תודסומ י"'ע ןוכמב ודקפוהש תודועת (ג ; (םירודמב לודגה)
 .היינשה םלועה תמחלמ רחאלש ןילופב ולעפ רשא ,םיידוהי

 ללוכ הז רודמ .1939 דע ןילופ ידוהי תודלות לע תודועת (ד)
 : תואבה תוביטחה תא

 ,בוקארק :תוליהקמ תודועת ידירש ליכמ ףסואה :תוליהק
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 ןילופמ רתוי תונטק תוליהקו ,ןזופ בוכוטסנ'צ ,בובל ,ןילבול
 ץלייק ןילבול תוזוחמבש תונטק םירעמ תוליהק .השראו .יתבר
 םירעמו םוטיב ,באלצורו ,ץיוויילג ,הניו ,ןילרבמ ןכו ,'זדולו
 .הנותחתה היזלשב תורייעו

 :;םיביצקת לע תוח"ודו תוליהק לש תונקת תודועתה ןיב
 תודסומ לעו תורבח לע םיסקנפ םכותבו םינותנ ,רקיעבו
 -ורכה תרגסמה .ןתרגסמב וא תוליהקה די-לע ולעפש ,םיירוביצ
 ןהמ ריעז קלח) 1939--1800 םינשה איה תודועתה לש תיגולונ
 .(18-ה האמה לש הינשה תיצחמה ןמ

 תודלות לע םירקחמ לש ףסוא :11-ג. ינש ראותל םירוביח
 ןיבש הפוקתב .תידוהיה תונמאהו תורפסה תודלות לעו לארשי
 םיידוהי םיטנדוטס י"ע הלא םירקחמ וכרענ תומחלמה יתש
 ושרדמ תיב ידימלת לש רקיעבו ,השראווב הטיסרבינואה לש
 .ןבלב .מ 'פורפ לש

 המכ לש ףסוא :ואלסרבב יגולואיתה רנימסהמ תודועת
 ושגוהו רנימסה ידימלת ידיב ובתכנש ,םירמאמו םירקחמ תואמ
 .טארוטקוד תודובעכ

 םילעופה תעונתב םיקיתו לש םהיתונורכז : "םילעופה תעונת"
 .1939--1918 םינשה לש תונותיע יעטק ןכו (םידוהי םבור)

 -יטחה טוריפ ןלהל .האושה תפוקתמ םיכמסמו תודועת (ב)
 : רודמה לש תוירקיעה תוב

 םידוהיה תצעומ רוי לש ותכשלמ תודועת :"יקסבוקמור"
 המשרה יסיטרכ ,תוהז תודועת תוברל ,'זדול וטיגמ תודועת ןכו
 תלהנימ לש דועיתה .ל"'גה וטיגה יבשוי לש הדובע תודועתו
 .םלש טעמכ אוה ל"נה וטיגה

 תודועת : (וטיגה לש תינמרגה הלהנימה) גנוטלאוורפ וטיג

 תועגונה תודועת :ןהבו ,'זדול וטיג לע הנוממה תכשלמ םיקיתו

 תונוטלשל טארנדויה תוח"וד ,וטיגה לש םיילכלכה םייחל

 -גונה םינותגו ,םיינמרג םילעפמ םע םיבתכמ תפילח ,םיינמרגה
 .םידוהיה שוריגל םיע

 .ע ידיב ופסאנש תודועת :"תבש גנוע" "1 םולבלגניר"

 ןיב ליכמ .השראו וטיגב האושה תפוקתב וירבחו םולבלגניר

 שוביכה תונוטלש םעטמ ומסרופש ,תועדומ יקתעה :ראשה

 לש תויודע ; תידוהיה תרתחמה תונותיעמ ; םיטארנדויהו גימרגה

 ,םיידוהיה םיבושיה ראשבו השראו וטיגב בצמה לע וטיגה יבשוי

 די יבתכו םירקחמ ,תומישר ; תוירוקמ תויתורפס תוריצי ,םינמוי

 תוסירהב אצמנ וז הביטחבש רמוחה .םירחא רוביצ ינקסע לש
 .1946 תנשב השראו וטיג

 םולבלגניר לש ונויכרא לש ינשה וקלח :'11 םולבלגניר"

 אוה .1950 תנשב השראו וטיג תוסירהב אצמנש "תבש גנוע"ו

 ."1 םולבלגניר"בש הזל המוד רמוח ליכמ

 תילאיצוסה הרזעה תכשלמ תודועת : (1.0.8,) ייסייאיי'

 םיבושייה בור לע םייפארגומד םינותנ תוליכמה ,"תידוהיה
 יבשוי לש םבצמ לע תועידיו ןאמנרבוג-לארנגב םיידוהיה
 .םישוריגה לעו םיטילפה לש םלרוג לע תואטיגה

 -לארנגב טניו'גה יפינס לש םהיתולועפ לע תודועת : ''טניו'ג"

 טניו'גה שיגהש ,הרזעה לע םיכמסמ ; (1941--1939) ןאמנרבוג
 תידוהיה הייסולכואה לע תויטסיטאטס תועידי ,איהה תעב
 .1941 תנש דע םיטילפה לע םיטרפו

 ,(2181ע5%0%א- קוטסילאיבב םיטארנדויה תודועת : "םיטארנדויה"

 םינולאש) בוקארק ,(50520₪160) ץייבונסוס .,(236021ם) ןידנב

 ,ןילבולב ; (תוהז-תודועת תלבקל םייצאנה תונוטלשל ושגוהש

 4 השראיוב ירוטסיהה ידוהיה ןוכמה

 השראווב ; (וטיגה יבשוי לש תוהז תודועת) (23800ַג) םודארו
 םידוהיה תצעומ ןיב םיבתכמ תפילח ;(281056) 'ץשומאזבו
 -ושה תוקלחמה לש תוח"ודו תוארוה ; םייצאנה תונוטלש ןיבל
 .םיטארנדויה לש תונ

 -ועת : (תילילפ הרטשמ) "טאטשנאמציל ייצילופ לאנימירק"
 תמרחה לע תועידיו םינותנ ןהבו ,'זדול וטיגב הרטשמה לש תוד
 .1941--1940 םינשב ל"נה וטיגב ידוהי שוכר

 -ראוא ץנייה לש הכשלה תודועתמ קלח :"דלאווסראוא'

 תפילח תוברל ,השראו וטיג לע חקפמה ראסימוקה ,דלאווס

 ןיבל וניבו םידוהיה תצעומ ןיבל ראסימוקה ןיב םיבתכמ
 תמרחה לע תועידיו םייטסיטאטס םינותג ;םייצאנה תונוטלש

 לש הייפכה תדובע לע ;ידוהי ןוה תדידשו השראווב שוכר

 םיחרובה לע (אנגטס) תילילפה הרטשמה תועדוהו וטיגה יבשוי
 . וטיגהמ םיחירבמהו

 תפסטגתשפ-טמ0) "טפאטשלזגדנאהיורט דנוא-סגנוטסיר"

 ,יצאנה דרשמה" תודועתמ קלח : (12011180.865011500814)

 תמרחה לע םינותנ ובו ,'זדולב לעפש "םיסכנ לוהינלו שומיחל
 ..המחלמה לש הנושארה הפוקתב 'זדולב ידוהי שוכר

 ודרשש תודועת לש יראטנמגארפ ףסוא :"תוינמרג תודועת"

 ונטוק ,(0ת6]עג) םלח : םירעמ ןילופב םינוש םייצאנ םידרשממ

 ,(62054000₪8) בוכוטסנ'צ ,(2016ת8+0ש) בוטאכלב ,(1011%מ0)

 ןיב ףסואב .((025ו6ש 1820/10681) יקצייבוזאמ בורטסוא

 .םתדמשהו םידוהי ישוריג לע םינותנ ראשה

 -רישו תוינכות ,תופמ 100-כ לש ףסוא : "םיטוטרשו תופמ"

 תידוהיה הצעומה ןוגריא לע תומיכס ;'זדול וטיג לש םיטוט

 'זדול וטיגב תיתישעתה הקופתהו תרצותה לע םירואית ; 'זדולב
 .השראוו

 ,םיטפשמ תואמ המכמ תוח"וד :"םייצאנ המחלמ יעשופ"

 לש תומש יפלא הליכמה תסטרכו ,םיצאנ דגנ וכרענ רשא
 .(ןוכמה ידבוע ידי לע הנכוה תסטרכה) םייצאנ םיעשופ

 ומסרופ רשא ,תודוקפו תועדומ לש ףסוא : "תוירובצ תועדומ"
 .םיינמרגה תונוטלשה םעטמ האושה תעב

 ימימ תוח''וד לש ףסוא :''השראו וטיגב תרתחמה תודועת"
 תוח''וד יקתעה ; תוערואמה תעב ובתכנש תויודע ; וטיגב דרמה
 "דנוב''ה ןויכראמ קלח ; (2.0.2.) םחולה ידוהיה ןוגריאה לש

 "ימואלה ידוהיה דעווה" לש תודועת ידירש ;השראו וטיגב

 םידוהיה ןיב םיסחיה" :םולבלגניר .ע לש ורקחמ םהיניב)
 .('וכו "היינשה םלועה תמחלמב םינלופהו

 -איב וטיגב יתרתחמה ןויכראהמ תודועת :'""ץורמת תביטח"
 .קוטסיל

 םיידוהי םייניש יאפור לש םיישיא םיקית :""םייניש יאפור"

 .1942--1940 תונשמ (הביבסהמו בוקארקמ דוחייב)

 םיסיטרכ הליכמ :"םיידוהי המחלמ-ייובש לש תסטרכ"

 ינלופה אבצב ומחלנש) המחלמ ייובש לש םימוליצ םע םיישיא

 םייובשה הנחמ ירוצע לשו (1939 רבמטפסב םינמרגה דגנ
 .(14ס08 -- אבופיל בוחרב) ןילבולב

 תנשב םידוהי םייובש וחלש רשא םיבתכמ : "םיבתכמ ףסוא"

 תושר תשקבב ישילשה ךיירב תיטייבוסה תורירגשה לא 9
 .מ"הירבל הריגה

 (ייזז ג7/:540) "גאסאה" םידוהיה הנחמב םיריסאה תמישר"
 .המחלמה ירחא הנכוה המישרה .בוכוטסנ'צב

 .ןילבולב םיצאנה ידיב םרחוהש "ידוהיה שוכרה לש תסטרכ"
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 תירבע ,שידיאב ובתכנ רשא ,םיריש לש ףסוא :"םיריש"

 .האושה תפוקתב תונחמה יריסאו תואטיגה יבשוי ידיב תינלופו

 רשא תומישר ףסוא :"הדמשהה תונחמ יריסא לש תומישר"

 בושאלפ ,ץיוושוא תונחממ םיריסא ידיב המחלמה ירחא ונכוה

 6:ת0557) ןזור-סורג ,(2ש6סת6תש416) דלאוונכוב ,(218520ש)

 .( תב

 1050/60%() תינלופה תימואלה ןורכזה תושר לש םינולאש"

 םינותנ ,ראשה ןיב ,םייוצמ הז ףסואב :(411661 1צ482000ו%6]

 ידוהיב ינומה גרה ךרעג םהבש תומוקמו םיחא ירבק לע תועידיו
 .(תורעיבו תורייעב ,םירעב) ןילופ

 םינשב וכרענש םיטפשממ תודועת :"יתרבח ןיד-תיב"

 םידושחה םידוהי דגנ ידוהי-יתרבח ןיד תיבב 6

 יכרעמ תגרוחה םתוגהנתהב וא םייצאנה םע הלועפ ףותישב
 .הרבחב םילבוקמה רסומ

 --1944 םינשב ובגנש ,תויודע 6.5007כ לש ףסוא : "תויודע"

 תאמו תידוהיה תרתחמה ישנא תאמ ,האושה ילוצינ תאמ 8

 .האושה תעב הרזע םהל ושיגהו םידוהי וליצהש םידוהי אלה

 .(1947--1944 םינשהמ תויודעה לש ןתיברמ)

 םכותבו) האושה ימיב ובתכנ םבורש ,םינמוי 250-כ : "םינמוי"

 .(דועו קייבוגארייש .ד ,ןלפק .א ,םולבלגניר .ע לשכ קנע ינמוי

 ולעפ רשא ,םיידוהי תודסומ י"'ע ןוכמב ודקפוהש תודועת (ג)

 תא ללוכ הז רודמ .היינשה םלועה תמחלמ רחאלש ןילופב

 :"1944 רחאלש ןילופב םידוהיה תודלות" :תואבה תוביטחה

 רשא ,םיידוהי תודסומל םיכיישה םיכמסמו תודועת לש ףסוא

 .תיממעה ןילופב תומייוסמ תופוקתב ולעפ

 תא הליכמ הביטחה :"ןילופ ידוהי לש יזכרמה דעווה"

 .הדשה ירעב ויפינס לשו יזכרמה דעווה לש אלמ טעמכה דועיתה

 האושה ילוצינמ ,םידוהי 150.000-כ לש תסטרכ םג הליכמ איה

 ומשרנו םינולאש ואלימ רשא ,מ"הירבמ ורזחש הלאמ וא

 םייוצמ םינולאשה םג .1948--1944 םינשב םיידוהיה םידעווב
 .וז הביטחב

 -ויצה תוגלפמהו ,"טניו'ג"ה ,"טרוא"ה לש ןה תוביטחה רתי

 ידוהיה ןוכמל רסמנ ןכ ומכ .1950 דע ןילופב ולעפש ,תוינ
 הרבח יניינעל ידוהיה דוגא"ה לש ודועיתמ קלח ירוטסיהה
 תומכ תא ראתל ידכ .הדשה ירעב ויפינס לשו "ןילופב תוברתו
 -חמב טעמכ םשוה אוהש ןייצל יד ,ןויכראבש יתדועתה רמוחה
 ,תירבע ,'ג המוקב רומגו ףתרמהמ לחה ,ןוכמה לש וימלוא תיצ
 ,ורדוס תודועתה .ובורב ןייומ ,קייות רמוחה .תיתפרצו תיסור
 השיגה לע םילקמה םינוש תוחתפמו תוסטרכ ונכוה ,וגלטוק
 -סכ םיעצמא רסוחמ תאזו םלוצ תוביטחמ ריעז קלח קר .ןהילא
 םירומש םימליפורקמה .םיחמומ םידבועב רוסחמה תאפמו םייפ
 רודמב םירומש הלא דבלמ .ןויכראבש םימליפורקמה רודמב
 תומלש תוביטחו םיקיתמ םימליפורקמ םיטרס םייפלאמ הלעמל
 תודלותל תודועת ןהבו ןילופב םייזוחמו םייתלשממ םינויכראמ
 -טמוליק המכ אוה םיטרסה לש ללוכה םכרוא .ןילופב םידוהיה
 ורסמנ םימליפורקימה ףסואבש םיטרסה תיברממ םיקתוע .םיר
 ,"םשו די"ל רקיעב) םלועבש תידוהיה היפרגוירוטסיהה יזכרמל
 .('וכו קרוי וינב "אוויי"ל ,םילשוריב תירבעה הטיסרבינואל

 -צמאה לכ וטקננ אל םייפסכ םיעצמאב רוסחמה תאפמש לבח
 .ןויכראבש רידנה רמוחה רומישל םישורדה םיע

 6 ןייו םהרבא

 היירפסה

 : םירודמ השולש ןוכמה תיירפסב

 םתלוזו םיגלטוקמ םירפס 45.000-כ ובו םירפס ףסוא (א)

 םרטש םיטאקילפוד רקיעבו םירפס לש םיטירפ 20.000-כ דוע
 .ונייומו וגלטוק

 ,ארקמה :תודהיה יעדמב םימוחתה לכ תא םיפיקמ םירפסה

 תוחתפתהו לארשי תודלות ,תונברה ,תימואלה תורפסה ,דומלתה

 תורפסה ,לארשי תונמא ; היפארגוקיסקל ;תעדהו תונומאה

 תואצוה ןכ ומכו תונוש תונושלב םידוהיה לש תינוליחה הפיה

 האושה תורפס .םידוהי םה םהירבחמש תויראלופופו תויעדמ

 תורפס לש ףסואה םג לטובמ אל .הז ףסואמ רכינ קלח הווהמ

 ךרע ירקיו םירידנ .היירפסב טרפב הקירלטיה לשו תימשיטנא

 אלה םקלחשו 1800 תנש ינפל וספדנש) םיקיתעה םירפסה םה

 1.000-מ הלעמל דע עיגמ םרפסמ ; (17-ה האמב עיפוה לטובמ

 לש היפארגואיגה תא התומלשב רזחשל רשפא םהיפ לע .םיכרכ

 הירפמיאה תוצראבו הפוריאב םיידוהיה סופדה יתבו תואצוהה
 .וז הפוקתב תינמותואה

 -ואלה תונושל יתש דבלמ ,היירפסה תגציימ הפשה תניחבמ

 .תוברתה ימע לש תופשה לכ תא ,(שידיי תירבע) תוימ

 תוידוהיה תוירפסבש םירישעה דחא ,תע יבתכ לש ףסוא (ב)

 ,"םיפסאמ"ה לש םימלש םיטלפמוק ףסואב ראשה ןיב .םלועב

 "טימאלוס''ו ,(1824--1823) "לעסכייוו רעד ןא רעטכאבאעב"

 ,"ץילמה" ,"דיגמה" לש םימלש םינותנש | ,(1837---1808)
 דאמ רידג ןותנש ;"דוי רעד" ,"הריפצה" ,"דניירפ" ,"ןמזה"

 --1867) "גנוטייצ עשידיי רעוועשראוו" יאשראו ןועובש לש

 ; (1913--1837) "סמוטנדוי סעד גנוטייצ עניימעגלא" ,(8

 הימדקאה לש תידוהיה הקלחמה י"ע רואל ואצוהש תע יבתכ

 רתסלפ יבתכו םינולע ןויצל םייואר .דועו ,היסורולאיבב םיעדמל

 תורבוח ,תואצוה םכותבו) 20-ה האמה תליחתו 19-ה האמהמ
 ידמל הרישע (תורחא תוינכפהמ תועונתו "דנוב"ה לש םיזורכו
 םיפסוא :הבו תומחלמה יתש ןיבש הפוקתה לש תונותעה
 ,"גנוטייצ-סקלאפ" ,"טנעמאמ" ,"טנייה םינותיעה לש םימלש
 ,(1933--1927 ,1920--1917 םינותנשה) "טאלבגאט רע'זדאל"
 -ראוו רעד" :השראווב ועיפוהש םיירהצ ינותע לש םלש ףסוא

 ."סערפסקע רעזדנוא"ו "סעיינ עגיטנייה" ,"אידאר רעוועש

 ועיפוהש תונותעה לש םימלש םינותנש םג םייוצמ ףסואב

 ,אנליו ,םודאר ,בוקארק ,בובלב) תינלופבו שידייב הדשה ירעב

 םייוצמ ףסואב (תורחא םירעו קבאלצולו ,קסירב ,קוטסילאיב

 םינותנשהו םינועברה ,םינוחריה םינועובשה לכ טעמכ םג

 יאש ןייצל שי .הל הצוחמו ןילופב םירשעה האמב ועיפוהש

 .תואצוה המכב םייוקיל שי םש

 .םיטירפ 2.500-מ הלעמל הנומ ףסואה

 םינייוממו םנמוא םירדוסמ הלאה םירודמה ינשש ןייצל שי

 םיינרדומה רומישה יללכ יפל רומש אל רמוחה םלוא ,םקלחב

 םישורדה םיבר םיפסכ רסוחמ תאזו ,'וכו ינכמו ימיכ יוטיח ןוגכ
 ,ךבל

 תובתכתה תוברל 1.100-מ הלעמל) די יבתכ לש ףסוא | (ג)
 ינימ לכב ןוכמב רבטצנ אוה ובורב .(םידומע יפלא הנומה

 תיירפס :לש םינוש םיפסואמ םידרש ללוכ אוהו ,םיכרד

 הניוב תיגולואיתה הללכמה ,ןילרבבו הניוב תידוהיה הליהקה

 ידי לע ושכרנ ןמזה תצורמב .ואלסרבב יגולואיתה רנימסהו

 ,ןילופב םינוש םירפס יזנגב ורמתשנו ובתכנש י"כ ןוכמה
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 ףסואה יטירפ לכ לש םהיתומשב בוקנל ידכ םוקמה רצ

 :םהמ קלח תמגדהב ךא ןכל קפתסנ .הזה בושחה

 הכלהה תורפס (א)

 ףלק יבג לע בותכ ,ירטיו החמש 'רל "ירטיו רוזחמ"
 .(127ה האמב הארנכ)

 ,ליוברוקמ קחצי 'רל ןטק תווצמ רפס -- "הלוג ידומע"
 .1396 תנשב יסמרוו םחנמ רב והילא ידיב קתעוה

 תואמהמ דרפסו הילטיא ינבר לש םיקסופו ת""וש ירפס

 םירפא 'ר ,רגייא אביקע 'רכ הרות ילודג לש םגו ,18-ו 66
 .דועו ץישפיל לארשי 'ר  ,תילוגרמ ןמלז

 "שורד"ו "הדגא" ירפס | (ב)

 'ר ידיב ףלק יבג לע בותכ רתסא תליגמל "חנעפ" רפס
 .1396 תנשב ולוקסאמ יולה יתבש

 ,הקירפא ןופצמ ףסוי ןב קחצי 'רל "תור רפס רתסנ"
 .14-ה האמב ףלק יבג לע בתכנ

 תיצחמב םירויצב הטשוקו הבתכנש חספ לש הדגה
 .14-ה האמה לש הנושארה

 היפוסוליפ -- תד (ג)
 בותכ ילוטנא ירמ אבא ר''ב בקעי 'רל "םידימלת דמלמ"

 .ףלק יבג לע

 ,(יארק) יקארט םהרבא ןב קחצי 'רל הנומא קוזיח"
 .1595 תנשב סירסאק יד לאמש 'ר ידיב קתעוה

 .אנידומ יד הירא הדוהי 'ר לש ורוביח
 האמב קתעוה) ארזע ןבא םהרבא 'ר לש וירוביח

 .(16"ה

 בתכנ --ץשאמאז לארשי 'רל ירזוכל "דמחנ רצוא"

 .ןאסלדנעמ השמ ודימלת י'ע

 תירבע תונשלב (ד)
 תגשב קתעוה .רבחמה לעב ןרהא 'רל "יפויה לילכ"

1. 
 .רוחב והילא 'רל "הבכרה רפס"

 לש ויתורעה םע ןוסלדנמ השמל "ןויגהה תולמ רואב"

 .בונאטאס קחצי

 הימונורטסא (ה)

 ,בקעי ר"ב לאונמע 'רל "םיפנכ שש" ,"םירשנ יפנכ"
 .1475 תנשב לאנתנ ר"ב יבצ סחנפ .ר ידיב קתעוה

 .לארשי קחצי 'רל "םלוע דוסי"

 .ולוטנא אבא רב בקעי 'רל "הנוכתה תודוסי"

 .אתוכז םהרבא 'רל "תוחול רואב"

 תודיסחו הלבק (ו)

 םחנמ 'ר ,היפעלובא םהרבא 'ר םילבוקמה לש י"כ :םכותב

 .ד"בח יבתכ האממ הלעמלו ,י"ראה יבתכ ,ונאזנול

 תודהיה תמכוח (ז)

 ריאמ ,טוהסדואל רזעילא ,ילומרכ םיקילא לש םירוביח

 .דועו קנילעי (םולש שיא) ןמדירפ

 םיסקנפ (ח)

 .18-ה האמהמ ןירהעמ תנידמ סקנפ

 .ןזופ סקנפ

 .(19"ו 18 האמהמ) "ץשומאזמ אשידק הרבח סקנפ

 8 השראווב ירוטסיהה ידוהיה ןוכמה

 םיארקה לש תורפסה (ט)

 ודימלתל הידנקמ ר"שי לש ותבושת ,"םיהולא רנ
 .יארקה

 .אווארטסא-ינסארקמ יכדרמ 'רל "יכדרמ דוד"

 ידיב קתעוה םקלחב ,שדוחה שודיקו רוביע לע םירוביח
 .1756 תנשב ןמלק קחצי החמש

 םינוש י"כ | (?)

 -שוקמ רחואמה סנאסנרה תפוקתמ הילטיאמ רתסא תוליגמ
 .םירויצב תט

 םלש ך"נת םכותבו ףלק יבג לע םיבותכ ך"נת ירפס
 .1646 תנשב לארשי ץראב בתכנש

 לכל ףלק יבג לע בותכ ינדה דדלא לש ויבתכמ עטק
 .10-ה האמב רחואמה

 תובתכתה יקית (כ)

 ובתכמ םכותבו יבצ יתבש לש ונמזמ תורגאו םיבתכמ

 .סטרופשש בקעי 'ר לש ובתכמ ,היצנו ינברל יתזעה ןתנ לש

 האמהמ הניו תליהק לשו היציניו תליהק לש התובתכתה
 .17דה

 ויבתכמ וכותבו לאטנזור המלש 'ר לש היצנדופסרוק קית

 לאומש בקעי 'ר לש ,(ר"יש) טראפאפאר בייט המלש 'ר לש

 .(ר'שי) .ויגרמ
 .ןאזניוועל רעב בקעי לש ויבתכמ

 וכותבו (הניו) ןאמדירפ ריאמ לש היצנדנופסרוק קית
 סחנפ לואש ,סייוו שרעה קיזייא 'ר לש ,ל"דש לש ויבתכמ

 דועו םעה דחא ,דלפנרב ןועמש ,ןיניירב ןבואר ,ץיבוניבר
 .םירחא

 םהיבתכמ הכותבו טוהסדנאל .א לש היצנדנופסרוקה

 .ץרגו ץנוצ לש

 ףלאוו ,קנומ המלש ,לקנרפ הירכז לש היצנדופסרוק יקית
 "חלשה" יכרוע םע ותובתכתה) דלפנרב ןועמש ,ץנארקנערע
 -ידרעב ,(לארשי רצוא) ןייטשנעזייא ,בוגבוד .ש ,("יבצה"ו

 ןייומו גלטוק רדוס ןוכמה לש י"כ ףסוא .םירחא דועו יקסב'צ

 'פורפ םע הלועפ ףותישב רפפוק .א ןוכמה דבוע ידיב ורקיעב

 וניכהש םג םה ,השראווב חרזמה יעדמל ןוכמהמ ןיצלרטס

 ףסואה רבע 1967--1966 תונשב .והומסרפ קלחבו יעדמ גולטק
 .םיחמומ י"ע השענש ינכמו ימיכ יוטיח

 ןואיזומה

 לש םהידי השעמ ,תויתונמא תוריצי ןוכמה לש ןואיזומב
 תונומת תואמ) םידוהיו ידוהי יווה םאשונש וא ,םידוהי םינמא

 -ציימ לוסיפהו תונומתה .(תונמא יצפחו םילספ ,םיגוסה לכמ

 ןילופב ורצי רשא םידוהיה םינמאה יריכב לכ תא טעמכ םיג

 םוקמה ןאכ רצו םלועב םש םהל ונקשו הפוריא תוצראבו

 לש היפארגוקיסקלה תואצוה לכב םימושרה םהיתומשב בוקנל
 ףאו תורידנ תוריצי ףסואב תויוצמש ןייצל קר ידכ ,תונמא

 ומכו םש ימולע לש ףאו םימסרופמ םינמא לש ןנימב תודיחי
 ףא םימעפלו האושה תפוקת איה םתריצי תעש ,םייממע ןכ

 .תאזה הפוקתה אוה ןהלש אשונה

 : השודק ישימשת לש תואיצמ-רקי ףסוא ןואיזומב רמשנ

 םיקיתרנ ,תויכונחו תורונמ ,םינומיר ,םירתכ ,תוידי ,םייח-יצע

 םימשב תוספוקו הלדבהלו שודיקל םיעיבג ,תוליגמו םיגורתאל
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 .תבשחמ תכאלמ ץעמ וא תורהא תוכתממו ףסכמ םייושע
 יתבמ םינמרגה ידיב ומרחוהש 19--18 תואמה ןמ םיצפח םהב
 לכב טעמכ םייטרפ םיתבמו םינואיזוממ ,שרדמ יתבו תסנכ

 -יאבש תוידרפס תולהקמ םיצפח םג םכותבו ,הפוריא תוצרא
 ן:לופל םיכרד ינימ לכב ולגלגתנ הלא תונמא יצפח ,הילט

 .ןוכמה ידיב ושכרנו

 ףסכ ןוגכ הדמשהה תונחממו תואטיגמ תורכזמ םג ןואיזומב
 -רפסמ תועירי ,תונחמה יריסא לש םישובלמ ,'זדול וטיגמ
 ידיב וללוחש םירפס יפדו ןיליפתו תותילט ,םירפס יפדו הרות

 תומוקממ רפע ,םהמע הלועפ םיפתתשמהו םיצאנה םיעשופה
 םרכז תא חיצנהל םירומאה םיצפח דועו יגומהה חבטה

 ,תואטיגב םידרומה לש קשנ ילכ ןוגכ) םירובגהו םישודקה לש

 ולפנש םינאזיטרפלו דרמה ירובגל וקנעוהש חבשל םינויצה

 .(וכו ברקב ללח

 הפוקתב ידוהיה יווהה תא םיריכזמה םיצפח םיפסואה ןיב

 -קמו תואסרוכ ,ידוהיה יתרוסמה שובלה ןוגכ) האושה ינפלש

 .(םיפלאל) םימולצת ןכ ומכו ('וכו םיר"ומדא לש תול

 הלא) האושה תפוקתמ םימולצת לש רידנ ףסוא ןואיזומב

 דועית םג םיווהמו םינמרגה ידיב םבורב ומלוצ םינורחאה
 .(יפארגוגוקיאה םכרע תוברל האושה רקחל בושח

 םוליצ טניו'גה יפסכב ןואיזומה ןגריא 1966--1957 םינשב
 -וטסיה םירתא ראשו םיידוהי הליפת יתבו ןימלע יתב ידירש
 ורבטצנ ךכמ האצותכו ןילופב הטילפל ורתונש םיידוהי םייר

 לש ומויק תונש ךשמב .הז גוסמ םימולצת יפלא ןואיזומב

 תושדקומה תונוש תוכורעת ןואיזומה ידבוע וניכה ןואיזומה
 ןילופמ תובברו םיפלא ורקיב תוכורעתב .הרובגו האושל
 ןכ ומכ ,תידוהי תונמאל ושדקוה תוכורעתהמ המכ .ל"וחמו
 תוצראב וגצוהש תודיינ תוכורעת ןואזיומה ידבוע וניכה

 .הקירמאו הפוריא
 .(םימוסריפ ,היצאזיראלופופ ,רקחמה תדובע) תיעדמ הדובע

 207כ ןוכמב תיעדמ הדובעב וקסעוה 1968--1944 תנשב

 ירפס 35-מ הלעמל רואל ואצי 1968 תנש ףוס דע .שיא

 ןוכמה תאצוהב ,םטע ירפמ תורבוחו תודועת יפסוא ,רקחמ

 הרובגהו האושה םה םימוסריפה לכ יאשונ .תורחא תואצוהו

 לחה ,רתוי תומודק תופוקתב ןילופב לארשי םע תודלות וא

 ויה ל"גה םיאשונל .20-הו 19-ה האמב רומגו םייניבה ימימ

 -מויו תונורכז ,תודועת יפסוא ןכ ומכו םירקחמה םג םיפופכ
 ןכו םירקחמה תיברמ םלוא .הרישו הזורפ יפסוא ףאו םינ

 אצי 1969 תנשב .ןוכמה לש ונואטבב ועיפוה םירחא םימוסריפ

 תנש תליחתבו "עטכישעג ראפ רעטעלב" לש 17-ה ךרכה רואל
 -סיהה ידוהיה ןוכמה לש ןיטלויבה" לש 69-ה תרבוח 9
 תנשב עיפוה הרדיסב ןורחאה "ןיטלויב"ה .(תינלופב) "ירוט

 .סופד תונוילג 1800-מ הלעמל וליכה ל"נה תעהדיבתכ .0

 -קחמו םירמאמ 270-מ הלעמל ומסרופ הלא תע-יבתכ ינשב
 -כזו םינמוי ,תודועת יפסוא 120דכ ןכו ,םיירוקמ םייעדמ םיר

 80-כ .תובר תויפארגוילביב תומישרו תוכרעה תוברל תונור

 ידבוע י"ע סופדל ונכוהו ודבוע םיירוקמה םירקחמה ןמ זוחא

 ןוגכ םירחא םימוסריפ תנכהל עגונב םג ןידה אוה .ןוכמה
 ,('וכו אובמ תנכה ,יעדמה םדוביע) תונורכז ,םינמוי ,תודועת

 'וסומה תלהנה .תויוויטאמרופניאו תויעדמ תוכרעה תביתכל םגו

 (םינלופו םידוהי) םירקוח ןינעל ועדי תעה יבתכ תכרעמו

 ןילופב םירחא רקחמ תודסומבו תואטיסרבינואב רקחמ ידבוע

 20 ןייו םהרבא

 לארשי תודלות רקחב קוסעל ,ןוכמה םע הלועפ ףותשל

 הלאה םירקוחה םעטמ .ןוכמה תואצוהב םטע ירפ תא םסרפלו

 םירחא םימוסריפו םירקחמ ווכמה לש תעה יבתכב ועיפוה

 תדובעב ןיינעל תכרעמהו ןוכמה תלהנה ידיב םג הלע .םיבר
 ץראב ,מ"הירב ,ב"הרא ,לארשימ) ץוח יחרזא םירקוח ןוכמה

 שוגה תוצראמ םירקוחל דועו ,הירגלוב ,ב"הרא היסור ,לארשי

 תוארלו רקחמב קוסעל הדיחיה תונמדזהה תאז התייה יחרזמה
 .(סופדב עיפומ םתכאלמ ירפ תא

 תויודע תונורכז ,םיגמוי תודועת תוברל) םיברה םימוסריפב

 -ושח תויעב המכ בשייל ןוכמה ידבוע וסינ (תורפס יטקל ףאו

 ינומה לש | םלוסיח ךילהת :ןוגכ ,האושה תפוקת לש תוב

 ;ןילופ יחטשב הדמשהה תונחמו תואטיגה יבשוי םידוהיה

 ןורתיפ"ב ישילשה ךיירה תוינידמ לש םינושה םיטקפסאה
 -רגה ץוחה תונידמ לש רזע"רישכמכ תוימשיטנאה) "יפוסה

 ,שוביכה יבלש לכב ותדידשו ידוהיה שוכרה תמרחה ,תינמ

 ,('וכו הדמשההו זוכירה תונחמבו תואטיגב םדאה חוכ לוצינ

 תפוקתב םינלופהו םידוהיה ןיב םיסחיה ,"יראה דצ"ב םידוהיה

 תמושת .םלועה תומוא ידיסח לש םתולעפ ,יצאנה שוביכה

 םידוהיה לש ירמהו תודגנתהה ייוליגל השדקוה תדחוימ בל

 -והיה תינאזיטרפה העונתה ,תואטיגב דרמה) האושה תפוקתב

 ,םיינלופה םינאזיטרפה ידודגב םידוהי לש םתופתתשה ,תיד

 תונורחאה םינשב (דועו זוכיר תונחמב תודירמה 'וכו םייסורה

 ,םיילאיצוסה םיאנתה) תואטיגב םייחה יאנת רקחב םג לחוה
 .(תוברתהו רובצה ייח

 תיגולונורכה תרגסמה הפיקה ,תומדוק תופוקת רקחל עגונבו
 ידוהיה בושייה לש ומויק תונש ףלא טעמכ תא םירקחמה לש
 יח תא הפיקה םיאשונה לש תיניינעה תרגסמהו ןילופב

 ,תוליהקה לש םיימינפה םייחה ,תויוכז רובע קבאמה ,הלכלכה

 םייניבה ימיב ןילופ תודהי לש תועדהו תונמאהו תוברתה

 האמהו 18 ה האמה ףוס) השדחה הפוקתה לש התישארב דוחיבו

 ץוחמ ועבקנ םירורב םימעטמ םנמוא יכ ,שיגדהל שי (19ה

 תודוה םלוא .ןתוא החנמה חורהו ןוכמה לש ויתולועפ תרגסמ
 ףאו םינלופה םינעדמה ברקב םיילארביל םיגוח לש םתרזעל

 רומשל ןוכמה היה לוכי ,יתגלפמהו יתלשממה ןונגנמה ברקב

 המזוי לש תודוסי ולא יא לעו ותואמצע לע תומיוסמ תופוקתב

 .שממ םויקה לע רבשמ לש תופוקתבו תיעדמ הלועפו

 עיפשה ל"נה בצמהש הדבועה ןמ םלעהל ןיא תאז לכב

 תיעדמה םתשיג לעו רקחמל םיאשונה תריחב לע טעמב אל

 םייניצר םירקחמ די לע) ועיפוה ךכמ האצותכ .םידבועה לש

 חסונב םיירוגנאפ םירמאמ ןוכמה תאצוהב ,לשמל (םיבושחו

 ,תונשלבב םיינואגה ויוליג לעו ןילאטס לע "העושת ןתונה"

 לש םהייחו םתלועפ לע םימוד םירמאמ ןכ ומכו 'וכו הלכלכב

 תובורק םיתעל םיטלבתמ ל"נה םירמאמה .םיינלופה םיגיהנמה

 םיתעל םלוא ,םיכרועה לש אדירג םייתפש סמכ ארוקה יניעל

 .הרוזנצוטואה ירפכ םג

 -סינומוקה לש םקלח סנ לע הלעוה תיטסינילאטסה תפוקתב

 ןרקל וחדינ תאז תמועלו ,תרתחמבו תודירמב םיידוהיה םיט

 .םיאדנובהו תוינויצה תוגלפמה ברקמ תואטיגה ידרומ תייוז

 םיינלופה תרתחמה ינוגריא וטקנש הדמעה התכז המוד סחיל

 -ארנדוי"ה תלועפ לש תכבוסמה הייעבה רקחל .םידוהיה יפלכ

 חסונב םימעפל ושגינ ,תואטיגב "תידוהיה הרטשמה" לשו "םיט

 יפסוא רואל ואצוה ,םימייקה םיאנתב ."זבל רוחש" לש יתמיכס



 ילוהיה ןיפמה 0-1

 םולבלגניר .ע לש ונמוי .םקלחב םיעטוקמו םיצצוקמ תודועת

 םיעגופה םיעטק ונממ וטמשוה) הנושארה ותרודהמב ץצוק

 היספורטופאו התירב ילעב לשו םינלופה לש םדובכב לוכיבכ

 שיא) לטנוויל .ז לש ונמוי תא .םיטייבוסה ,תיממעה ןילופ לש

 ףא ,"ןיטלויב"ב סיפדהל וצלאנ (ץיוושואב ודנאמוקרדנוזה

 םיריסאה לע רבחמה לש תרוקיב ירבד תטמשהב ,1967 תנשב

 וקב עוגפל אל ידכ ,תינלופה תרתחמה תגהנה לעו םיטייבוסה

 .ןילופב זא םג ררושה ינידמה

 -ארביל"ה תונשמ םירפס לש תושדח תורודהמב וא םירמאמב

 הלא םיפוליסמ לודג קלח קיחרהל ןוכמה ידבוע ולכי "היצאזיל

 ונמוי עיפוה הייגשה תרודהמב .ונקות ןכא םישובישה בורו

 שידיי" תאצוה) תוטמשה ילב ותומלשב םולבלגניר .ע לש

 הפשב ל"נה ןמויה תא איצוהל וךמעשכ .(1961 השראו ,"דוב

 טימשהל םימיוסמ םיגוח ידי לע ןוכמה ידבוע ושרדנשכו תינלופ

 ודמעו רבדה תא תושעל ונאמ ,םהל "םיחונ יתלב" םיעטק

 .םבוריסב

 לאמשה ישנא לש םדיקפת טלבוה תיטסינילאטסה הפוקתב

 -לאה" לש םתלועפ וליאו םידוהי תלצהב "םילמעה דמעמ" לשו

 םינשב .הרכזוה אלש טעמכ ,הז חטשב "םיינגרובה םיטנמ

 ןמזמ הלוגה ןילופ תלשממ לא סחיה הנתשה 6

 ,"תדחואמ תימואל תיזח" לש תומגמ זא ושגדוה .המחלמה

 תומוא ידיסח לש תומש עיפוהל רבכ ולכי ןוכמה ימוסריפבו

 וא הלוגה הלשממל הפופכה תרתחמה יגוחל וכייתשהש םלועה
 ."םילמעה דמעמ"ל ץוחמ תויוצמה תובכשל

 "ובאט"ה דימת וניעב ראשנ ,תורומתה ףא לעו ,תאז לכ םע

 תרגסהב םיצאנה םע הלועפ ופתישש ,םינלופה םתואל סחיב

 .םירתתסמ םידוהי

 ועדי ןוכמה לש תיעדמה הקלחמה ידבועש ,ןאכ ןייצל יאדכ

 היפארגויביסקלל תונפתהל הרישיה תיעדמה םתדובע דבלמ

 היצאזיראלופופל ,(תודהיה עדמב םיכרע יפלא םהידיב ובתכנו)

 םינודעומב תויבמופ תואצרהו תונותעב םירמאמ תואמו תורשע)
 יעדמ ץועייל רוקמכ שמיש ןוכמה .(םיינלופ תודסומבו םיידוהי

 .ץראה יבחר לכב םיינלופ עדמ תודסומל תודהיה עדמ םוחתב

 -לשה .ברקה רבשמה לש םינמיס ורכינ 1966--1964 םינשב

 עדמה תודסוממ ודדובל ולחה ןוכמה לע םינוממה תונוט

 ל"וחמ םינותיעו םירפס יחולשמ .ןילופל ץוחמש םיידוהיה

 ,חוקיפ לטוה ןוכמה יבתכמ לע ,יתורירש ןפואב םיתעל ומרחוה

 לש םתופתתשה הרסאנו ,קספוה ל"וחל םימליפורקמ חולשמ

 התואב .(לארשיב רקיעב) ל"וחב םייעדמ םיסנכב םידבועה

 ידבוע לע ; תיעדמה הדובעב ףא םילושכמו םיישק ומרענ העש

 םייסלו זרדזהל (םהמע רורבה םמעטו) םינוממה וליטה ןוכמה

 םידרשמו הנידמה רקבמ דרשמ םעטמ .ויפסוא םושיר תא

 תלהנהב םיישקה ,דסומל םירקבמ וחלשנ םירחא םייתלשממ

 תונורחאה םייתנשב .המוגע הריווא וב הררתשנו וברתנ ןוכמה

 השענ) ןוכמה להנמ ,קראמ .ב הלח (1966 תנשב) ותומ ינפל

 .דסומה לע ודיבכהש םימרוגה לע הפיסוה ותלחמו (רוהנ-יגס

 אוהו קראמ .ב לש וביל לע וקיעה ןוכמה דבע םהב םיאנתה
 .דסומה לש ותעיקש תישאר תא ותוארב וימע לא ףסאנ

 הפוקתב ןוכמה לש ותושארב דמע ךבנזייא .א ומוקמ אלמ

 ידבוע ראשו אוה הסיג תאז לכבו ומויק תונשב רתויב השקה
 .הניקתה ותדובעב ךישמהל ןוכמה

 וריהצה ןילופ יגיהנמ רשאכ ,םימיה תשש תמחלמ ירחא

 וס
 והוו

 מוח ל וה
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 ןילופ ידוהי ובשחנ ,"תונויצ"בו "םינויצ"ב םקבאמ לע יבמופב

 םג ףיקתהל תוא הזב ןתינ םינוש םימרוגל .ייישימח סייג"כ

 םינומלא לש םירמאמ עיפוהל ולחה תונותיעב .ידוהיה ןוכמה תא

 ןייצל שי ,םייתימאה עדמ ישנא לש םתוכזל) "םינעדמ' לש וא

 םיבר םירקמב ףא אלא ,עצבמב ופתתשה אלש קר אל םבורש

 ןוכמה תא וצימשהש (ותלועפלו ןוכמל םתדהא תא ועיבה

 ,רתיה ןיב ,ונעט .רחש ירסח םירקש םהילע ולפטו וידבועו

 הברה הרזעה תא םיברב םסרפלו רוקחל רבעב וגהנ אלש

 -יבעמ םהש ,ןילופ ידוהיל האושה תפוקתב םינלופה וטישוהש

 רמוח תושמשמה ,תופלוסמו תופייוזמ תודועת ל"וחל םיר

 תוימשיטנאמ יקנ היה דימתמו זאמש ינלופה םעה תצמשהל

 י"'ע ץמשוהש ינלופה םעה דובכ לע םיניגמ םניא יכו ,יהשלכ

 וזרכוה תונותעב םירמאמב .ץראל ץוחב תינויצה הלומעתה

 הרזכ ןוכמה לש ותלועפו "םינויצ" ,"םיינמואל"כ ןוכמה ידבוע

 -תמה היטארקומדהמ הרסכו תינלופה היפארגוירוטסיהה חורל

 ."ינלופה םעה לש םיימואלה םיסרטניאל תדגונמו תמדק

 ןוכמה ימוסריפ לע החוקיפ תא הרוזנצה הריבגה תעה התואב

 םידבועה תווצמ טוחסל תונוטלשה םעטמ תונויסנ ושענ ףאו

 םיל"ומ םג ואצמנ .תילארשיהו תינויצה תונפקותה" דגנ תורהצה

 ידבוע לצא יביטאקובורפ ןפואב "ןימזהל" וזעהש תודסומו

 הלועפה ףותיש" :ןוגכ ,םיאשונב "םירקחמ"ו םירמאמ ןוכמה

 תוצעומה" ;"יצאנה שוביכה תפוקתב םינמרגל םינויצה ןיב

 םע הלועפ יפתשמכ תואטיגב תידוהיה הרטשמהו תוידוהיה

 .'וכו ,"האושה תעב תידוהיה הייסולכואה לוסיחב םינמרגה

 םיברב שיחכהל תורשפאו ךרד לכ המסחנ ןוכמה ידבוע ינפב

 תוצמשהל .םיבזכהו םירקשה לע יבמופב ביגהלו תוצמשהה תא

 םיעדמל הימדקאה םעטמ םידחא םינוממ ףא ופרטצנ תומרחהלו

 "םיצאנה יעשפ רקחל הדעוו'ה םעטמו (קאלשיי'צ 'פורפ)

 .(יקסבוכיליפ ר"'ד)

 -ראל ורבעוהו תומלש תוביטח ןוכמה ןמ ואצוה 1968 ינויב
 ןושאר בלש הז דעצב וארו שי .םיירוזאו םייתלשממ םינויכ
 .ולוסיחל ףאו ידוהיה ןוכמבש יתדועתה רמוחה רוזיפל תינכותב

 לש ופוסב לולע דסומה יכ ,תעדל ןוכמה ידבוע וחכונ רשאכ

 ,ידוהי יטנא הלומעת רישכמל ידוהי דסוממ ךופהל רבדה

 .ןילופ תא ובזע ףאו םבורב ורטפתה

 יפל) םלוא ,רנטאד .ש ןוכמה להנמכ הנומ 1969 תגשב

 םימייקה םיאנתבש תעדל חכונ שיח אוה (תונמיהמה תועידיה

 דסומכ ןוכמה תא םייקל ןיא תונוטלשה לש םהיתומגמ חכונו

 ירוטסיהה ידוהיה ןוכמה .ותרשממ רטפתה 1970 תנשבו ידוהי

 .ולש הליענ תפוקתל אלש יאולהו השדח הפוקתל סנכנ השראווב

 : היפארגוילביב
 תרזחושמה השראווב ידוהיה ןוכמה לש ןויכראה תוביטח תסטרכ (1

 "םשו די" ןויכראב תעכ הייוצמהו רבעשל וידבוע ידי לע

 .84716 ;םילשוריב

 .1969--1948 השראוו ,17--1 םיכרכ ,יעטכישעג ראפ רעטעלב" (2

 תורבוח םוט160עשת 2.ע60%5821660 1ת517%0%00 1115+0102ת600 (3

 .1970--1951 השראוו ,70--1

 ,ןילופ ןיא טוטיטסניא ןשירוטסיה ןשידיי ןופ ןיטעלויב ,תועידי 4

 .1949 רבמעוואנ עשראוו

 .1950 רעבמעוואנ ,עשראוו ,(ל"נכ) תועידי 6

 ןיא טוטיטסניא רעשירוטסיה רעשידיי רעד ,יקסוואקטור םאדא (6

 .1949 רעבמעוואנ עשראוו

 .ט"כשת םילשורי בכ ,תודהיה יעדמל



 דרפס .ד

 ןליופ ןיא טעברא-רוטלוק עשידוי

 גנויירפַאב רעד ךַאנ ןליופ ןיא טייקיטעט-רוטלוק עשידיי יד

 -נוא טקיטלָאטשעג ךיז טַאה עיצאפוקַא רעשיצַאנ רעד ןופ

 עקידנקריוונגעק ךיז ייר רעצנַאג א ןופ העפשה רעד רעט

 ןופ טאטלוזער א ןעוועג ןענעז ייז ןופ עקינייא .ןטנעמַאמ

 ןוא בצמ םעד ןופ -- ערעדנַא .םישזער םענענאטשטנא-יינ

 -ופעג טלמעד ךיז טַאה סע עכלעוו ןיא ,ןעגנוגנידַאב יד ןופ

 -נדיי ןטכארבעגמוא ןופ טשער רעניילק-שיגַארט רעד ןענ
 .םוט

 ןופ קיטייצכיילג טקריוועג ןבָאה ןטנעמַאמ עקיזַאד יד

 ןבַאה ןדיי עטעוועטַארעגפַא עטשרע יד ןעוו ,בייהנָא עמאס

 ןרעגַאל יד ןופ ןוא סרעקנוב יד ןופ ,רעדלעוו יד ןופ ךיז

 טָאטש רעטיירפָאב רעד וצ 1944 רַאי ןיא טפעלשרעד

 -ַאיצאנ ראפ טעטימַָאק ןשיליופ" ןופ טרָא-ץיז סאד ,ןילבול

 טקריוועג ךיוא ןבָאה ןטנעמַאמ עבלעז יד ."גנויירפאב רעלַאנ

 רעד ןופ טאטלוזער ןיא ןעוו ,1968 רָאי ןיא זיב רעטייוו

 רעד ןופ רעריפנַא יד ןופ עינַאפמַאק רעשיטימעסיטנָא-ןפָא

 רעד ןופ ןוא ייטראפ-רעטעברא רעטקינייאראפ רעשיליופ

 ןבאה עכלעוו ,ןדיי בור סאד טָאה ,גנוריגער רעשיליופ

 טגאזעגפַא ךיז טסעטַארפ סלַא ,טייקכעלגעמ יד טאהעג רַאנ

 .ןליופ טזאלראפ ןוא טפאשרעגריב רעשיליופ רעד ןופ

 עכלעוו ,ןטנעמאמ עקיזאד יד ןעוועג ןענעז עשז-עכלעוו

 -ידיי רעד טקריוועגנגעק ןוא טרילומיטס קיטייצכיילג ןבאה

 רעד ךאנ דרע רעשיליופ רעד ףיוא גנופאש-רטלוק רעש

 ? עפארטסאטאק רעראמשַאק

 ןופ גנורעלקרעד עלעיציפַא יד ,סנטשרע ,ןעוועג זיא סאד

 רעשימַאנָאקע ,רעשיטילַאפ רעד ןגעוו טכַאמ רעיינ רעד

 ןוא ןדיי יד ןופ גנוקיטכעראבכיילג רעכעלרעגריב ןוא

 -איצאנ ןבעלסיוא ןענעק ךיז ןלָאז ייז ןטייקכעלגעמ יד ןגעוו

 .רוטלוק ןוא ךארפש רעייז ןיא לאנ

 טמיטשעג טשינ ןבָאה ןעגנורעלקרעד עקיזָאד יד רעבַָא

 ,ןכש ןסיורג ןופ דנַאל ןיא ןדיי יד יבגל קיטקַארפ רעד טימ
 ןיא ןוא ןליופ עיינ סאד ןענאטשטנא זיא םיא קנאד א סאוו

 .טריטסיזקע סע טָאה תוכז ןייז

 רֶאי עקינייא טימ ןעמוקעגרַאּפ ךַאנ עקַאט זיא ץלֶא סאד

 עשידיי יד ףיוא לובלב-טולב ןזעורטסנָאמ םעד ראפ

 רעביירש עשידיי יד ןופ דרָאמ םעד ראפ ןוא םיריוטקאד

 רעד ךַאנ ןיוש רעבַא ,דנאבראפנטאר ןיא רעוט-רוטלוק ןוא

 ןסילש ןכַאנ ,ןטלאטשנא-רעל עשידיי עלא ןופ עיצאדיווקיל

 ןוא ןטסערא ייר רעצנאג א ךַאנ ןוא ןבולק עשידיי עלא ןופ

 הוָאקרַאכ ,וועיק ןופ רעוט ןוא רעביירש עשידיי ןופ ןדרַאמ

 .ַאא קסנימ

 ןריטסיזקע טנָאקעג טשינ ,ךיז טייטשרַאפ ,ןבָאה סע

 רַאטקעטַארפ ריא ןוא ןליופ ןשיווצ ןדנאנארעדיוו םוש ןייק

 ןופ טכיזניה ןיא טשינ ךיוא ןוא ןטכיזניה םוש ןייק ןיא

 יבגל טָאה ןילַאטס .םעלבַארפ-ןדיי םוצ ןוא ןדיי וצ גנַאגוצ

 ,ךַאד .ןטנַאירַאוו םוש ןייק טעדלודעג טשינ ןלָאסַאוו ענייז

 טאה ,ןדנעטשמוא ייר עצנאג א טכארטַאב ןיא קידנעמענ

 עשיטקַאט עסיוועג ןביולרעד טזומעג ביוהנַא עמַאס ןיא ןעמ

 א ףיוא זיולב רעבַא .ןטיבעג עקינייא ןיא ןדיישרעטנוא

 ראפ ,ךעלרעסיוא רַאג ךיוא סָאד ןוא ,טייצ עטמיטשאב

 .טלעוו רעד

 ,ןטקַאפ ןוא ןעגנוראפרעד ןופ טכיל ןיא ,רעטעפש טשרע

 ,טונמ רעטשרע רעד ןופ ןץיוש זא ,רַאלק ןרַאוועג זיא

 ןופ ןגַאזוצ ןוא ןעגנורעלקרעד עכעלרעייפ יד טימ ךיילגוצ

 ןקישיור ןטימ ךיילגוצ ,ךיז ןבעלסיוא ןלאנַאיצאנ ןעיירפ

 -איצאס ןופ קיטילַאפ-ןטעטילַאנאיצאנ עיינ יד ןרימאלקַארפ

 ןוא שיטאמעטסיס טנורגרעטניה ןיא טָאה ,ןליופ ןשיטסיל

 ןוא ןצענערגאב ןופ ץנעדנעט א טקריוועג טדנעוועגליצ

 ןבעלסיוא ןלאנָאיצאג ןופ ערעפס עקיזַאד יד ןפמורשנייא

 ןופ ןוא ללכב ןטייהרעדנימ יד ןופ הביבס רעד ןיא ךיז

 ןצנאגניא טעוו יז זיב ,טרפב טייהרעדנימ רעשידיי רעד

 .ןזיילפיוא ךיז

 רעד זיא סָאד -- גנוזעלפיוא רעד ןיא גנוזטל יד ןעניפעג

 עלָאנָאיצאנ יד יבגל קיטילָאפ רעשינילַאטס רעד ןופ ךות

 יד טימ טשינ טריפעג טרעוו יז וליפא ןעוו ,ןטייהרעדנימ

 ימיב יוו ןעלטימ עשירעכערבראפ ןוא עלַאטורב עבלעז

 .ןילאטס

 טאה סעצַארפ רעוויסרעווַארטנָאק ךעלרעניא רעקיזַאד רעד

 -ציא ןיא טעברֶַא-רוטלוק עשידיי יד טריצילפמַאק קרָאטש

 ןשיווצ ןעגנויצאב עקיטייזנגעק יד טרעוושאב ,ןליופ ןקיט

 -פיד ליבאטס טרעדַאפעג ,טכאמ רעד ןוא רעוט עשידיי יד

 ,טגַאזעג רעטנשפ רעדַא ,םידדצ עדייב ןופ גנעג עשיטאמַאל

 סנייא טגַאזעג ןבָאה םידדצ עדייב זא ,עגאל אזא ןפאשעג

 .שרעדנַא סעפע ןַאטעג ןוא

 -עדנעטשראפסימ ןסייהעג סאד טאה בייהנַא ןיא רָאג

 ןופ םענַאב ןוא גנאגוצ ןיא ןדיישרעטנוא -- רעטעפש ,ןשינ

 זיא ףוס עמאס םוצ טשרע ,רוטלוק עלָאנַאיצֶאנ ףירגַאב

 -נגעק טולַאסבא ןענעז סאד :רַאלק ןצנאגניא ןרָאוועג
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 יד ןייז ןענַָאק סע ךעלצעזנגעק רַאנ יוו ,תוחנה עכעלצעז

 -קיווטנא רעקידנעטשבלעז רעכעלרעניא ןא ןופ ןפירגאב

 .גנָאגרעטנוא ןקידהגרדהב ַא ןופ ןוא גנול

 טשינ טָאה ,בייהנָא עמָאס ןיא טנָאמרעד ןיוש יוו רעבַא

 רעד ףיוא ןעוועג עיפשמ רָאטקַאפ רעקידנסיורד רעד זיולב

 ןייק טשינ .ןליופ ןקיטציא ןיא טעברא-רוטלוק רעשידיי

 רעד ןיא בצמ רעד טאהעג ךיוא טַאה העפשה ערענעלק

 .טייצ רענעי ןופ הביבס רעשידיי

 עכלעוו ,ןעגנורעדַאווסיוא ןופ דנאטשוצ רעליבָאטס רעד

 יוו ,רעטקארַאכ-ןסַאמ א ןעמונעגנַא טייצ וצ טייצ ןופ ןבַאה

 רעד ךַאנ דלאב ןרַאי רעק-40 יד ןופ טפלעה רעד ןיא

 ערענַאיצקאער עשידרערעטנוא ענעדיישראפ ןעוו ,גנויירפַאב

 טימ ענעפורעגנָא סעדנאב םתס רעדַא ,ןקָאיִלֶאפ תונחמ

 ןבַאה ,'דלאוו ןופ ךעלגניי יד" קלַאפ םעד ךרוד טפאשביל

 ,ןדיי רעביא תוחיצר ןוא ןדרַאמ רעטרעדנוה טריפעגכרוד

 ןופ ,ןשינעטלעהַאב ןופ ,ןרעגַאל ןופ ענעמוקעג סָאוו רַאנ
 ...רעטילימ ןשיליופ

 ףוס ןיא גנורעדנַָאווסיוא-ןסַאמ עשיטילַאפ יד ןכיילגסעד

 עיצֶאדיווקיל רעד ןופ טאטלוזער ןיא ןרָאי רעק-40 יד ןופ

 רעד ףיוא ןעגנוטכיר ,רעשיטסינומַאק רעסיוא ,עלא ןופ

 .1949 רעבמעווַאנ ןיא סֶאג רעשידיי

 טנזיוט 45 ךרע ןא ןופ גנורעדנאווסיוא עטירד יד ןוא

 יד ןופ טאטלוזער ןיא ןרַָאי רעק-50 יד ןופ ףוס ןיא ןדיי

 ןוא רעביירש עשידיי יד רעביא תוחיצר עטקעדעגפיוא

 דרַאפנטאר ןיא םירוטקַאד עשידיי יד ףיוא לובלב-טולב םעד

 ןשיטסיסַאר םענעמוקעגפיוא םעד תמחמ ךיוא יוו ,דנאב

 -נייא ןיא ןליופ ןיא "ןערדאק עלַאנָאיצאנ" ןופ םעלבַארפ

 -ַאנַאמ א ןגעוו עירָאעט סָאקלומָאג וואלסידַאלוו טימ גנאלק

 .קלַאפ שיליופ טיל

 -נסעזעגנייא טשינ ןופ דנאטשוצ רעקיאורמוא רעקיזַאד רעד

 טשינ לָאמנייק שיטקאפ טָאה טייקילייווטייצ ןוא טייק

 -ןסאמ ןייא ןשיווצ טריטסיזקע ךיוא טָאה רע ןוא טרעהעגפיוא

 זיא דיישרעטנוא רעד .רעטייווצ רעד ןוא גנורעדנאווסיוא

 -סיוא שטָאכ ,רעוויטַאטיטנַאווק א רעכיג ןעוועג ךות ןיא

 ךיז טאה ןבעל סָאד זא ,טכאדעג לאמלייט ךיז טַאה ךעלרע

 .טריזיליבַאטס

 טַאה רדס םעיינ ןיא עטביולגראפ ןופ לייט רעניילק א

 -ער ןופ ןטינשפַא-טייצ עטמיטשאב ןיא טליפעג יוזא עקאט

 ןופ טייקרעכיז א ןיילַא ךיז קידנדערנייא ,ור רעוויטאל

 סָאוו ,ןשטנעמ ןופ טייקזעוורענ א טימ געט  עקידנעמוק

 ,טרַאק רעטצעל רעד ףיוא ןגעמרַאפ ץנאג רעייז ןלעטש

 סָאוו ,םוהת רעד טרעטצניפעג ןיוש טָאה ייז רעטניה לייוו

 .םוטנדיי ןשיטעיווַאס ןופ ןיורק יד ןעגנולשעגנייא טָאה

 -עקלעפַאב רעשידיי רעד זןופ ןינבו ןינמ בור רעד רעבַא

 רעשיגַארט ריא ןיא וליפַא טַאה יז שטַאכ ,ןליופ ןיא גנור

 טימ טייצ וצ טייצ ןופ ןַאטעג ליפש א טייקנטינשרַאפ

 טייקירילָאקליפ טימ רעבא ,טייקשירעפעש רעקירילַאקליפ

 טכאמ לטניוו עטסדנימ סאד סאוו ,רעטעלב עקיטסבראה ןופ
 .טלעוו רעד ןופ ןטייז עַלַא ןיא ןעילפ ייז

 ,דרע עשיליופ יד :ןעוועג ןענעז דנאטשוצ םעד ןופ תוביס יד
 ; טולב שידיי טימ טפאזעגכרוד ןעוועג ןיא עכלעוו

 20 ןליופ ןיא טעברא -- רוטלוק עשידיי

 -מוא ןשידיי םעד וצ ןקַאיִלָאפ רעטנזיוט ןופ גנויצַאב יד

 ;עיצאפוקַא רעד תעשב תונברק עשידיי יד וצ ןוא קילג

 עכלעוו ,גנויירפאב רעד ךַאנ ןיוש ןדרַאמ עכעלרעדיוש יד

 ןוא רעוועקַארק ןיא טקנופכיוה רעייז טכיירגרעד ןבָאה

 ; ןעמַארגַאפ רעצלעיק

 טָאה רעכלעוו ,דנאבראפנטַאר ןיא םזיטימעסיטנַא רעד

 ןופ דראמ רעד יוו ,ןעמרַאּפ עקיליורג עכלעזא ןעמונעגנָא

 -יוטקַאד עשידיי יד ףיוא לובלב-טולב רעד ןוא רעביירש יד
 .םיר

 טפלעה רעטייוצ רעד ןיא ןסעצסקע עשיטימעסיטנַא יד

 רעד וצ ןאקלומַאג ןופ ןעמוק ןטימ ןרָאי רעק-50 יד ןופ

 ןטמא ערעכעה עלא ןופ ןדיי יד ןקיטייזַאב סאד ,טכַאמ

 -ימדא רעשהכולמ רעד ןיא ,ייטראפ רעד ןיא ,רעטילימ ןיא

 .ווַאא עיצארטסינ

 ןענאטשטנא ןדנעטשמוא עכלעזא ןיא וליפא זיא ךַאד ןוא

 ןופ לאצ רעניילק רעד וצ לענָאיצרַאפַארפ ןוא עשימאניד א

 עקיטייזליפ ןוא עכייר גונעג גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד

 -נַאק ריא ןענופעג טָאה עכלעוו ,טעברא-רוטלוק עשידיי
 סעיצוטיטסניא עקיטכיוו ייר עצנַאג א ןיא קורדסיוא ןטערק
 .ןטייקיטעט ןוא

 זיא סַאוו ,רעטאעט שידיי ליבאטס א ןפַאשעג ךיז טאה סע
 ןיא שטָאכ ,טרַא-סגנולייוראפ א זיולב טשינ ןעוועג

 יד ןענופעג ךיז ןבָאה סע רעכלעוו ןיא ,עיצאוטיס רענעי

 ךיוא גנולייווראפ זיא ןרַאי עטשרע יד ןיא ןליופ ןיא ןדיי

 -טיונ עשיגָאלַאיזיפ טושפ ןוא עשילאראמ עסיורג א ןעוועג

 עמאס ןופ ךיז טַאה רעטַאעט סאד רעבַא .טייקידנעוו

 טיידאב ןשירַאטסיה-רוטלוק ןופ ןבאגפיוא טלעטשעג  ביוהנַא

 ענייש סאד ץרפ .ל .י ןופ טסייג ןיא ןבייהסיורא ןופ ןיז ןיא

 ןזייוו ,טייהנעגנאגראפ רעשידיי רעד ןיא ענעביוהרעד ןוא

 יוו ןוא ןעגנוקעלפטנָא עריא עלא ןיא הרובג עשידיי יד

 .ָאווינ ןשירעלטסניק םעד ןעלקיווטנא ךעלגעמ טייוו

 שידיי" גַאלרַאפ רעשידיי א ןרַאוועג טעדנירגעג זיא סע
 -סיורא ,1968 זיב 1947 ןופ טריטסיזקע טַאה רעכלעוו ,"ךוב

 ןגיב-קורד 250 זיב 200 ןופ שיטאמעטסיס קידנבעג
 םעטסיס א טיול ןבאגסיוא ענייז קידנטיירפשראפ ,ךעלרעי

 ןליופ ןיא דיי רעטירד רעדעי טעמכ .ןטנענָאבא עליבָאטס ןופ
 .ךוב ןשידיי ןופ טנענַאבא ןַא ןעוועג זיא

 : עבאגפיוא עקיאיירד א טלעטשעג ךיז טַאה גאלראפ רעד

 קרעוו עשיטסירַאומעמ ןוא עשיטסירטעלעב יד ןבעגסיורא (1

 תוכייש א טָאה סָאוו ,ץֶלַא ךיוא יוו ,וויכרא-םולבלעגניר ןופ

 ןעיינאב (2 הרובג ןוא םוקמוא ןופ דַאירעפ ןקיזַאד םעד וצ

 -ךַאנ ןוא רעשיסאלק רעשידיי רעד ןופ ןבאגסיוא יד

 ןשיווצ ןופ רעכיב עלופטרעוו יד ןוא רוטארעטיל רעשיסַאלק

 -טנייה ןדעי ןכעלגעמרעד (3 ןוא ,תומחלמ-טלעוו עדייב

 ענייז ןכעלטנפערַאפ וצ ןליופ ןופ רעביירש ןשידיי ןקיטייצ

 .ןעגנופאש

 -סיזקע ןייז ןופ רָאי קיצנַאווצ רעביא יד ןופ ךשמ ןיא

 .סעיציזאפ 300 רעביא ןבעגעגסיורא גַאלראפ רעד טָאה ץנעט

 -לֶאווג טכַאמעגכרוד טַאה ךוב ןדעי ןופ טיירפשרַאפ רעד

 ,ןרַאי רעק-50 יד זיב 1000 עפאנק ןופ -- ןעגנולקאוו עקיד

 ףוס ,רעק-50 יד ןופ טפלעה רעטשרע רעד ןיא ךרעב 0
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 רעק-60 יד ןיא ןוא טרעדנוה עכעלטע זיולב רעק-50 יד

 ןעגנולקַאוו עקיזַָאד יד .2000 ךרע ןא רעדיוו 1967 זיב

 רעשידיי רעד ןופ לֶאצ רעד ןופ קיגנעהפַא ןעוועג ןענעו

 -עדנע עקידרדסכ טכַאמעגכרוד טָאה עכלעוו ,גנורעקלעפאב

 | .ןעגנור

 -- ךַאוו רעד ןיא לאמ 4 גנוטייצ א ןענישרעד זיא סע

 ןעוועג ןרַאי עטצעל יד ןיא זיא עכלעוו ,"עמיטש-סקלַאפ" יד

 ןוא "דנָאברַאפ ןכעלטפַאשלעזעג-רוטלוק" ןופ ןאגרַא רעד

 ,'ןטפירש עשידיי" לאנרושז רעשירַארעטיל רעכעלשדוח ַא

 .ןליופ ןיא עפורג-רעביירש רעשידיי רעד ןופ ןאגרַא רעד יוו

 א טריפעג טַאה טוטיטסניא רעשיראטסיה רעשידיי רעד

 הרובג ןוא םוקמוא ןופ טייצ רעד ןגעוו טעברַא-סגנושרַאפ

 -כיוו ייר עצנַאג א ןבעגעגסיורא ןוא םוטנדיי ןשיליופ ןופ

 ןופ "ַאטעג ןופ םיבתכ" יד ,ןעגנולמַאז -- ןטנעמוקַאד עקיט

 -ומעמ ןוא עשיטסירטעלעב עקינייא ,םולבלעגניר לעונמע

 ליר עצנאג א ןוא וויכרַא-םולבלעגניר ןופ קרעוו עשיטסירא

 ןופ רעטעבראטימ יד ןופ ןטעברא עכעלטכישעג עלעניגירא

 .טוטיטסניא

 עשיטסיִאדוי עכייר א ךיוא ךיז טניפעג טוטיטסניא םעד ייב

 רעשינבר רעד ןופ ןטפירקסונאמ רעטרעדנוה טימ קעטַאילביב

 -סיינ רעד ןיא זיב רעטלאלטימ ןופ קידנבייהנַא ,רוטארעטיל

 -טכישעג רעסיורג ןופ ןדידבתכ ענעטלעו ךיוא יוו ,טייצ רעט

 .גנוטיידַאב רעכעל

 -ליב ןופ ייזומ ןכייר ַּא ךיוא טגַאמרַאפ טוטיטסניא רעד

 .ןקיטנַא עשיגַָאגַאניס ןוא רעלַאמ עשידיי עסיורג ןופ רעד

 ןיא דנַאברַאפ ןכעלטפאשלעזעג-רוטלוק ןופ ןבולק יד ייב

 סע ווו ,ךעלטעטש ןוא טעטש קיצנַאווצ ןוא עכעלטע יד

 -ןראטאמא ןא טריטסיזקע טָאה ןדיי ןענופעג ךיז ןבָאה

 ,ןזיירקמארד ,ןרַאכ עריא טגַאמראפ טַָאה עכלעוו ,גנוגעוואב

 זיב לייטנָא ןעמונעג ןבאה סע עכלעוו ןיא ,סרעטסעקרַא
 .רעדילגטימ טנזיוט

 רעכעלטפַאשלעזעג-רוטלוק רעד טָאה ןרַאי רעק-60 יד ןיא

 -רעמוז ןפָאשעג 'טניַאשוד" ןופ ףליה רעד טימ דנַאברַאפ

 א זיב ןסַאנעג ןבָאה סע עכלעוו ןופ ,טנגוי ראפ סעינַאלַאק

 ןראטאמא עכעלטנגוי א ךיוא ןוא עכעלטנגוי עשידיי 0

 ןבַאה גנאזעג ןוא ץנאט ןופ ןזיירק עריא סַאוו ,גנוגעוואב

 עטשרע יד ןעמונרַאפ ןלאוויטסעפ-דנַאל עכעלרעי עלא ףיוא

 .רעטרע

 -עג ךיוא טֶאה דנאבראפ רעכעלטפאשלעזעג-רוטלוק רעד

 קידנפאש ,טעברא עשירערעלקפיוא-רוטלוק עטיירב א טריפ

 קידנדרַאנייא ןוא ןטעטיסרעווינוא-סקלַאפ ,ןזיירק-רענעייל

 ןוא ןטַארעפער ,רעביירש עשידיי יד ןופ ןטנווַא עשירעפעש

 -עטיל רעשידיי ןוא עטכישעג רעשידיי רעביא סעיצקעל

 .רוטאר

 ךשמ ןיא טייקיטעטדרוטלוק רעשידיי רעד ןופ תובישח יד

 ןיא זיולב טשינ טייטשַאב ןליופ ןיא ראי 25 עטצעל יד ןופ

 רעד ךעלניישראוו זיא דָאירעפ רעקיזַאד רעד סַאוו ,םעד

 ןשיליופ ןופ עטכישעג-רוטלוק רעד ןיא גניר רעטצעל

 ,םעד ןיא קפס םוש ןַא טייטשאב רקיע ריא .םוטנדיי

 -סירעטקארַאכ רעד ייס ,ןייטשטנא ריא ןופ תוביס יד ייס סאוו

 ןופ תוביס יד ייס ,גנולקיווטנָא ריא ןופ סעצַארפ רעשיט

 8) רפס .ד

 -נרעיודגנאל יד רַאפ קידנרעלַאב ףיט ןענעז גנַאגרעטנוא ריא

 ןענעז עכלעוו ,ןטיירטש ענעסיבראפ טפַָא יוזא ןוא עקיד

 ענרעדַאמ יד ןופ סנאסענער םעד טימ ןעמאזוצ ןעמוקעגפיוא

 .קלַאפ ןשידיי םייב ןעעדיא עלַאיצאס ןוא עלֶאנָאיצאנ

 -בלעז א תוצופת יד ןיא ןפאש וצ טפאהעג ןבָאה ליפ רעייז

 ןא ףיוא ןוויטקעפסרעפ טימ רוטלוק עשידיי עקידנעטש

 .טייצ רעטצענערגאבמוא

 טימ ךיז ןרילימיסַא וצ טבערטשעג ןבָאה רעדיוו ערעדנַא

 טעוו סָאד זא ,טביולגעג ןוא גנורעקלעפאב רעקימורא רעד

 .טנעצַארפ טרעדנוה ףיוא טכיירגרעד ןרעוו ןענַאק

 ןעגנוטכיר עכעלצעזנגעק עדייב יד ןיא ןווורפ עלַא ךאנ

 טַאה ןעמישזער ענעדיישראפ ייב ןוא ןטייצ ענעדיישראפ ןיא

 לד ראפ רעדנעל עשיטסילאיצַאס יד ןיא גנוראפרעד יד

 ןוא ןטסראלק םעד טכיזניה רעד ןיא ןבעגעג ראי 50 עטצעל

 .רעפטנע ןטסקיטיידנייא

 עדייב טרווורפעגסיוא ךיז ןבָאה רעדנעל עקיזאד יד ןיא

 ןופ גנוזַאל ןשינינעל ןקיטשרע ןטימ םכסה ןיא ןעגנוטכיר

 -איצאנ ןעיירפ ןוא עיצַאלימיסַא רעיירפ ןופ -- "סנוא ןיא"

 טלַאהניא םעד ןגעוו טשינ אד דער'כ .ךיז ןבעלסיוא ןלָאנ

 .פיצנירפ םעד ןגעוו רַאנ ,ךיז ןבעלסיוא ןלאנַאיצאנ ןופ

 רעד זיא ןרַאי עשירעלטיה ענרַאמשאק יד ךַאנ ןעוו רַאנ

 -יִלָאנָאיִצאנ רעשיטסינומַאק רעד ןופ "סנוא ןיא" רעקיזָאד

 םזינומָאק ןטימ ןעמַאזוצ ןראוועג טכָארבעג קיטילַאפ-ןטעט

 טשער ןשיגארט םעד ראפ ךיוא הנתמ א יוו ,ןליופ ןייק אפוג

 א יוו רעמ טשינ ןיוש ןעוועג רע זיא ,םוטנדיי ןשיליופ ןופ

 ראפ עקסאמ א ,טלַאהניא ןדעי ןופ טליוהעגסיוא ,ןעמַאנ

 .טייקשידיי ףיוא ןיד-קספ ןשינילָאטס םעד

 ןופ םענייא ףיוא יירפ ןייג טנאקעג ןעמ טָאה טשרעוצ

 ,סנטשרע ,רֶאנ .טלַאוועג טאה רעצעמע יוו ,ןגעוו עדייב יד

 טצַאשעגפַא ןוא טקוקעג טַאה סָאוו ,גיוא ןֶא ןעוועג זיא

 -אב געוו ןייא הליחתכל ןופ טַאה ,סנטייווצ ,ןוא גנאג ןדעי

 -לווצ רעד ןוא רעלעמש ןוא רעלעמש ץלָא ןרעוו טפרַאד

 .ןרעטיירבסיוא ץלֶא ךיז טרעקרַאפ רעט

 טסייג ןשינינעל ןיא לֶאווסיוא ןעיירפ ןופ גנוזאל רעד

 טַאה רע זא ,עידיפרעפ רעטקעפרעפ א וצ ןעגנַאגרעד זיא

 טָאה ןעמ ןעוו ,טייצ רענעי ןיא וליפַא ןטלַאגעג לעיציפַא

 ןעמ ןוא רוטלוק רעשידיי רעד ףיוא םרח א טגיילעגפיורא

 .רעפעש עריא טעדרַאמעגסיוא טָאה

 ןשינילאטס ןיא ךיז ןבָאה ןלָאגַאג ןופ תושפנ עטיוט יד

 עכלעוו טימ ,רעטרעוו עטיוט ןיא טלדנאווראפ דנאלסור

 ,טגַאזעגכאנ ןבָאה עלא עכלעוו ,טצונאב ךיז טָאה ןעמ

 טקנופ סאד טיידַאב ייז ןבָאה ןתמא רעד ןיא סָאוו רעבַא

 | .עטרעקרַאּפ

 -ראפנטאר ןיא ןרַאי רעקיצנַאווצ יד ןיא יוו ,ןליופ ןיא

 ןוויטאיציניא עקידנרילומיטס ןופ ןביוהעגנַא סע ךיז טַאה ,דנאב

 -רעטנוא עטערקנַָאק ןופ ךיוא ןוא רוטלוק רעשידיי רעד ראפ
 .ןעגנוציטש

 ןופ זיא אפוג הביבס רעשידיי רעד ןיא וליפא רַאנ

 -יגער רעשיליופ רעד ןופ קיטילַאפ עקיזַאד יד בייהנָא עמַאס

 טשטייטעגסיוא ןוא ןדיישראפ ןרַאוועג ןעמונעגפיוא גנור
 .ןדיישראפ ןרָאוועג
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 -סילשסיוא קיטילָאפ עקיזַאד יד טכארטאב טָאה לייט א

 רַאטקאפ ןקידנעווטיונ ןוא ןווטיזָאפ-קילייווטייצ א יוו ךעל
 .גנונעדרַא רעיינ רעד ראפ

 רעד טימ טסנרע טניימעג טַאה לייט רעטייווצ א ןוא

 טַאה סע .ךיז רַאפ ןוא ןַא ךאז א יוו רוטלוק רעשידיי

 ןֶא יוו ,ןינע רעלענַאיצֶאמע ןייר א יוו הליחתכל ןעזעגסיוא

 ןבָאה ןפורג עדייב יד לייוו ,גנויצרעד רעכעלנעזרעפ ןופ ןינע

 .טייקירעהעגנַא רעשיאייטראפ רעד טיול טלייטעג טשינ ךיז

 ערעייז רעטלוב ץלא ןרַאוועג ןענעז טייצ רעד טימ רעבא
 -טנזעוו עמאס יד וצ ןעגנאגוצ ענעדיישרַאפ לעיפיצנירפ

 .רוטלוק רעשידיי רעד ןופ ןגַארפ עטסכעל

 -ַאיצאנ :ןפורנָא יז רימָאל --עפורג רעטשרע רעד ףיוא
 -נעט עכעלרעניא יד טציטשעג ךיז טָאה -- עשיטסיליהינ-לָאנ

 רעטקינייאראפ רעשיליופ" רעד ןופ גנוריפנָא רעד ןופ ץנעד

 יד רעמ ןוא רעמ ץלא ןפמורשוצנייא "ייטראפ רעטעברַא

 רעמ סָאוו ריא ןיא ןעגנערבניירַא ןוא טעברא עשידיי ןייר
 .שירָאטירעמ ןוא ךעלכַארפש -- ןטנעמעלע עשיליופ

 א ףיוא .לוש עשידיי יד ןעמענ רימ ןלעוו ליפשייב סלא

 ''ןליופ ןיא ןדיי יד ןופ טעטימַאק לֶארטנעצ" ןופ גנוציז

 ןדנירג וצ ןרַאוועג ןסַאלשַאב זיא 1945 ילוי שדוח ןיא

 ןוא ךֶארפש-סטכיררעטנוא רעשידיי רעד טימ ןלוש עשידיי

 -אגילבָא סלא ךארפש רעשיערבעה ןופ דומיל םעד טימ

 -רערעל יד טסילשאב ןכיילג סאד .ןלוש עלא ןיא עשיראט

 ןופ ךארפש-"סטכיררעטנוא יד זא ,24.546 ןופ גנוטַארָאב

 ,שיליופ סַאלק ןטייווצ ןופ ,שידיי ןייז טעוו ןַא סאלק ןטשרע

 -בעה -- סאלק ןטייווצ ןופ טפלעה רעטייווצ רעד ןופ ןוא
 .הרבה רעשידרַאפס רעד טימ שיער

 -עפנָאק-רערעל רעטשרע רעד ןופ ןסולשאב יד ןיא ךיוא

 -מעווַאנ ןט-4 ןזיב ןט-1 ןופ ןעמוקעגרַאפ זיא עכלעוו ,ץנער

 טכעלקריווראפ ףכית ףראד סע :רימ ןענייל ,1946 רעב

 רעשידיי רעד ןופ פיצנירפ רעד סַָאמ רעלופ רעד ןיא ןרעוו

 שיערבעה ןופ דומיל ןטיירב א טימ ךארפש-סטכיררעטנוא

 ןיא ןדיי יד ןופ טעטימָאק לֶארטנעצ" ןופ םָארגַארפ ןטיול

 ."'ןליופ

 עטנַאמרעד ןביוא יד ןענעז ןרָאי עכעלטע עטשרע יד ןיא

 ןכרוד ייס לוש רעשידיי רעד ראפ סעינילטכיר ענעמונעגנַא

 -ייוו רעמ ,רערעל יד ךרוד ייס ,רַאטקַאפ ןכעלטפַאשלעזעג

 ןביוהעגנָא ןעמ טַָאה שיערבעה .ןראוועג טיהעגפַא רעקינ

 זיא פיצנירפ רעד רעבַא ,סַאלק ןט-4 ןופ טשרע ןענרעל

 ןראוועג טיהעגפַא זיא סע יוו טקנופ ,טיהעגנייא ןראוועג
 רעבַא .ךארפש-סטכיררעטנוא סלא שידיי ןופ פיצנירפ רעד

 יד ןופ גנוטאראב-דנאל רעד ףיוא רַאי ןט-49 ןיא ןיוש

 ןענישרעד םעד ברע רעוט-רוטלוק ןוא רערעל עשידיי

 ןופ םוירעטסיגימ-סגנודליב ןופ ןעגנונעדרַארַאּפ ייווצ יד ןופ

 עשידיי יד ןשהכולמראפ ןגעוו ינוי 17 ןופ ןוא לירפָא ןט-2

 שידיי םעד ףיוא ףירגנַא רעטשרע רעד טכאמעג טרעוו ,ןלוש

 טָאה רעדיוו שיערבעה .ךראפש"סטכיררעטנוא סלַא דומיל

 ךַאג לוש ןייא ןופ ןדניוושרַאפ ןביוהעגנַא רעירפ ןופ ךַאנ

 -סיוא ןרעטנוא טשרמולכ ,ןיילא ךיז ןופ יוו רעטייווצ רעד

 .רערעל סיוא ןלעפ סע זַא ,דייר

 רעד ןופ ןעזסיוא רעדנא רעדַא אזא רֶאפ לגנַארעג ןיא

 20 ןליופ ןיא טעברא --- רוטלוק עשידיי

 ערעדנא ייר רעצנַאג א ןופ יוו טקנופ ,לוש רעשידיי

 ןרַאוועג ןפורעגנַא טשינ דניק סָאד זיא ,ןטיבעג-רוטלוק

 טריפעג ךיז עיסוקסיד יד טָאה טשרמולכ .ןעמַאנ םעד ייב

 -קרַאמ ןופ גנוריזילַאער עקיטכיר רעמ א ןופ ןכייצ ןרעטנוא
 -א .םעלבָארפ ןלאנַאיצאנ םוצ גנאגוצ ןשיטסינינעל-שיטסיס

 ןגעק רעדַא ,ראפ לגנַארעג א ןעוועג סָאד זיא ךות ןיא רעב
 .טראנגייא רעלאנַאיצאנ רעשידיי א ןופ ץנעטסיזקע רעד

 -- "ןטסיליהינ" יד טהנעטעג ןבָאה -- דניק עשידיי סָאד
 ןיא טשינ ,סאג ןיא טשינ שידיי ןייק טשינ טנייה טרעה
 ןביוהנַא סאד .בוטש ןיא ךיז ייב וליפא טשינ ןוא ףיוה

 ןופ ךֶארפש-סטכיררעטנוא ןא יוו שידיי םעד טימ ןענרעל

 ,טייקכעלזייווָאב ןייז ףיוא ןעלגיפשפַא ךיז טעוו רַאי ןטשרע
 יד דַאש א ללכב זיא שיערבעה ןוא ,שיגַאגַאדעפ-יטנָא זיא
 עשיעפַארייא עטיירפשרַאפ זיא סע עכלעוו רעסעב ,טייצ

 .ךארפש

 דניק סַאד לייוו .טרעפטנעעגפַא ןבָאה "עלאנאיצַאנ' יד ןוא
 ןענרעל טשרע ןעמ ףרַאד ,שידיי ןייק ץעגרע ןיא טשינ טרעה
 שידיי ןייק זיא שיערבעה ןַא ןוא .לוש ןיא רעמ סָאוו םיא טימ
 .ןענרעל וצ ךעלגעמ טשינ

 יד רַאנ ,טייג סע סָאוו ןיא טסווועג ןבָאה םידדצ עדייב

 רעד ראפ ןריקסאמעד טלַאוועג טשינ ךיז ןבָאה עטשרע

 ןוא רוטלוק עשידיי עכלעוו ראפ ,גנורעקלעפאב רעשידיי

 ןרַאוועג ךַאנ עפארטסאטאק רעד ךךַאנ זיא עיצידַארט עשידיי

 ןבאה עטייווצ יד ןוא .רעקילייה ןוא רעטנעַאנ ,רערעייט

 עכלעוו ,טכאמ רעד ראפ ןריקסַאמעד טלָאוועג טשינ ךיז

 ,ןטלאהעג קיטקעלַאיד רעשינילַאטס רעד ןופ ליטס ןיא טָאה

 רעד ןיא "ןטנעמעלע" עקיזַאד יד ןופ עיצַאדיווקיל יד זַא

 טנכייצַאב ,ןטיבעג ערעדנַא ןיא עכעלנע יוו טקנופ ,לוש

 .פַאטע ןרעכעה א וצ גנאגרעביא םעד

 םעד טקידנעראפ טַאה לוש עשידיי יד ןשהכולמראפ סָאד

 רעסלורג א ןיא לוש יד קידנעיירפַאב" ,גנאגרעביא ןקיזַאד

 ."ןסקווונא עשיטסילאנאיצַאנ ךס א ןופ סָאמ

 -נעמעלע" יד זא ,רַאלְק ןרַאוועג ךיוא זיא ןכיגניא רעבא

 ,עיסוקסיד יד ןעגנַאגעגנָא זיא סע עכלעוו םורַא ,'ןט

 .לוש רעלאנָאיצאג רעדעי ראפ עטסרַאטנעמעלע סָאד ןענעז

 ךיז ןעמ טַאה ,טיירפַאב ייז ןופ ךיז טַאה ןעמ יוו ,םעד ךַאנ
 סלַא ,עטכישעג רעשידיי רעד ןופ ןעיירפאב ןביוהעגנַא ךיוא

 ןשינאגרַא ןא וצ יז "קינבייהרעד" ,דומיל רעדנוזאב א
 וצ זיולב רעטעפש .עטכישעג רעניימעגלַא רעד ןופ לייט

 .ןליופ ןופ עטכישעג רעד וצ עגַאלייב עטנדרַאעגרעטנוא ןַא

 ןיא לוש רעשידיי רעד ןופ סעצַארפ"סגנולקיווטנא רעד

 .ליפשייב סלֶא זיולב טכָארבעג זיא ןליופ

 -עגרַאפ ןענעז ןפוא ןקיבלעו םעד ףיוא רעקינייוו רעמ
 רעטנעאנ רעד ןיא ןעמוקראפ טפרַאדַאב ןבָאה רעדַא ,ןעמוק

 רעד ןופ ןטיבעג ערעדנא עלא ןיא ןסעצַארפ יד טפנוקוצ
 רעקיזַאד רעד .הביבס רעשידיי רעד ןיא טייקיטעט-רוטלוק

 טיול לאנָאיצַאנ" --ןעמַאנ םענייש א ןגארטעג טַאה ןפוא
 ."טלַאהניא ןטיול שיטסילאיצַאס ןוא םראפ רעד

 -לוזער ןיא זא ,טכארטאב ןיא ןעמענ לֶאז ןעמ רעבא ביוא
 גיז םעד ךאנ ךיילג עדער רעטמיראב סנילאטס ןופ טאט
 ןשיסור ןופ טייקסיורג רעד ןגעוו דנַאלשטיידד-רעלטיה רעביא
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 סָאוו ץלַא סאד ןטיידַאב ןביוהעגנַא םזילאיצֶאס טַאה קלֶאּפ

 ךַאנ רעדייא רעטעפש ;דנאלסור ראפ ךעלצונ ןוא טוג זיא

 ןענילַאטס ןופ םישעמ ענייש יד ןגעק טירטפיוא סוואשטשורכ

 ןגעק תוכולמ-ןטילעטַאס ערעדנוזַאב ןופ ןטנוב יד ךַאנ ןוא

 סָאוו ץלא סאד ןטיידאב ןביוהעגנַא םזילאיצַאס טַאה ,עווקסַאמ

 -רעה רעד רַאפ הנידמ רעשיטסילאיצַאס רעדעי ןיא טוג זיא
 -ַאיצאנ" אזא ןיהווו רַאלק ןרעוו טעוו ןֶאד -- עיצַאנ רעקידנש

 לגוסמ ןעוועג זיא טלֶאהניא ןופ טליוהעגסיוא "םרָאפ עלאנ

 .טריפרעד עקאט טַאה יז ןיהווו ןוא ןריפרעד וצ

 עשידיי עטסכעלטנזעוו יד ןופ עיצֶאדיווקיל עקידמילצולפ יד

 -רמל ראנ טאה ,1968 רָאי ןיא ןליופ ןיא ןטייקיטעט-רוטלוק

 זיא טייקכעלקריוו רעד ןיא .קידמיצולפ ןעזעגסיוא ןיע-תיא

 קידהגרדהב ןסקַאוועגנא זיא רעכלעוו ,סעצארפ א ןעוועג סאד

 ויולב טייהנעגעלעג רעקיסַאפ א ייב ךיז טַָאה רעכלעוו ןוא

 .טקעלפטנַא

 -י,עכעלרעניא רעד ןעוועג זיא טייהנעגעלעג עקיזַאד יד

 א ןופ ןסערעטניא עשיטסיניווַאש יד ןוא טכַאמ ראפ ףמַאק
 .קיטילָאפ-ןרעסיוא רעשיטכאמסיורג

 ןוא רעלאנאיצאנ רעד ייס -- דיי רעד טָאה עדייב ייז ראפ

 ןוא לֶאמעלא יוו ןעניד טנָאקעג -- רעטרילימיסא רעד ייס

 .לזאזעל-ריעש סלא ןוא רעטיילפָא-ץילב רעטוג סלָא םוטעמוא

 ןוא עפורג-ַאקלומַָאג יד -- םידדצ עקידנפמעקַאב ךיז עדייב

 -ופַאּפ טכוזעג ןבָאה -- עפורג-רענאזיטראפ ענעפורעג יוזא יד
 .האנש-ןדיי ןופ ףליה רעד טימ טייקרעל

 -סיניווַאש רעייז ןיא גנוציטשרעטנוא טכוזעג ןבָאה עדייב

 ןגַארטרעבירא ךרוד קיטילַאּפ-סיורג רעכעלרעסיוא רעשיט

 קָאיִלֶאפ םוש ןייק סָאוו ,ןטנָארפ-חרזמ עטייוו יד ןופ ןפמאק יד

 סָאוו ,טשינ רעטייוו טייטשראפ ןוא ןענאטשראפ טשינ טַאה

 עשיליופ עכעלגעטדגַאט ערעייז טימ ןבָאה ייז תוכייש ארַָאפ

 -נא ,הנידמ רענעגייא רעייז ןיא ןדיי יד וצ -- ןסערעטניא

 ועמ ןעוו זַא ,החנה רעטווורפעגסיוא רעד ףיוא ךיז קידנראפש

 יונעג ןייטשרַאפ וצ טשינ רענייק טכוז !ןדיי טגַאלש :טיירש

 .סָאוורָאפ

 קיטכיוו טשיג רעמ ןיוש ןיא עידָאטס רעקיזָאד רעד ףיוא

 ןייז טימ ןגיטשעגרעביא ןבָאה רע געמ ,טרפ רענלצנייא ןייק

 .עשיטימעסיטנא-שיסַאלק ליפ טייקשידיי-יטנא

 שיליופ ףיוא ןצעזרעביא ןגעוו 1968 ןופ הרזג יד לשמל

 ןיא ךיז ןזייוואב וצ טרידנעטערפ סָאוו ,טפירקסונַאמ ןדעי

 -ַאנרעטניא םעיינ ןיא סָאוו ,םעד בילוצ ךעלניישרַאוו ,קורד

 ,דיי ןייא ןייק ןענופעג טשינ ךיז טַאה ןליופ ןשיטסילַאנָאיצ

 .לורטוצ ןבָאה טנָאקעג טאה ןעמ ןכלעוו וצ

 ןבָאה סע ןכלעוו וצ ,טקאפ רעטלוב רעקיזַאד רעד וליפא

 עשיקעדנע רעדַא עשירַאצ יד וליפָא טכַארטרעד טשינ ךיז

 רעניימעגלא רעד יוו ,קיטכיוו יוזא טשינ זיא ,ןרָאזנעצ

 יד ןענַאק עיצאמרַאפ רעשיטפינומָאק רעד ןיא ךיוא זא ,טקאפ

 ןבעלפיוא ןלאנַאיצאנ ןיא טשינ החונמ ןייק ןעניפעג טשינ ןדיי

 עדייב יד ןופ רעגנעהנא יד .עיצאלימיפא ןיא טשינ ,ךיז

 0-2 ררפס .ד

 ,החכות רעד וצ ןפורעגפיוא ןרעוו ןגעוו

 .דנודענ ףיוא

 רעשיטסילַאיצֶאס רעד טימ ךיז ןטפעהאב" וצ געווסיוא רעד

 טערקסיד ןבָאה סָאד יוו ,ןדניוושרַאפ ריא ןיא ןוא 'עיצַאנ

 ןיא טָאה ,ןרַאי עטשרע יד ןיא ןטסינומָאק יד טרינָאפָארפ

 -קנאב טולָאסבַא טייקכעלקריוו רעד טימ עיצַאטנָארפנאק

 -לושאב ןענעז "ןטסינויצ" םינָאדוועספ םעד רעטנוא .טריטַאר

 ,ענָאלַאק עטפניפ א יוו רעדַא ,עדמערפ יוו ןרַאוועג טקיד

 טימ ראנ ,רעטרעוו טימ טשינ ,תמא ,םָאנסיוא ןא ןדיי עלא

 .םישעמ

 ןטסענ" יוו ןסַאלשעג ןרַאוועג ןענעז ןבולק-טנגוי עשידיי יד

 -רעד טפשמעג ןרַאוועג זיא עסערפ עשידיי יד ;"םזינויצ ןופ

 -רשוי ןקיטלַאמעד םעד טריגַאפַָארפ טשינ טַאה יז לייוו ,ראפ

 עלא יד ןופ ןקיטנייה םעד ןוא ןירייקוש ןופ ןֶאלפ ןקיד

 ריירפ טימ ןלָאז לארשי ןופ ןדיי יד זָא ,סכַאטַאפ-לע םינימ

 -ניא עמאזנייא עשידיי יד ןופ ;םי ןיא ןפראווניירא ןזַאל ךיז

 לייוו ,ףליה עדעי ןעמונעגוצ ןעמ טַאה םינקז ןוא ןדילאוו

 טסוווַאב יוו זיא רעכלעוו "טניָאשזד" ןופ טמַאטשעג טַאה יז

 ; םזילָאירעפמיא רענַאקירעמַא ןוא םזינויצ ןופ רוטנעגַא ןַא

 יד טרידיווקיל ךיוא ןעמ טַאה םעט ןבלעז םעד תמחמ

 עשירַאטאמַא יד ;טנגוי רעשידיי רעד ראפ סעינאלאק"רעמוז

 עשידיי רערעדנא ןוא זיוה-םינקז עשידיי סאד ; גנוגעוואב

 רעטלעג יד ראפ ןרָאוועג טיובעגפיוא ןענעז עכלעוו ,רעזייה

 -ינַאגרַא עשידנעלסיוא עשידיי ערעדנַא ןוא 'טניאשוזד" ןופ

 ןענעז עכלעוו ,ןוויטַארעפָאַאק עשידיי יד ןכיילגסעד ,סעיצאז

 ןעמ טַאה ,רעטלעג עבלעז יד ראפ ןרַאוועג טלעטשעגפיוא

 ןוא רעזייה עניימעגלַא ןופ הגרדמ רעד וצ "ןביוהעגפיוא"

 -אס רעד ייז קידנרעפטנערעביא ,ןוויטארעפַאַאק עניימעגלַא

 .טכאמ רעשיטסילאיצ

 עצנַאג רעייז ןבעגעגפַא ןבאה עכלעוו ,ןדיי יד ךיוא רעבַא

 ןשיליופ םעד ךעלסילשסיוא ןטייקיעפ ןוא עיגרענע ,טייצ

 ךיז ףיוא ןגיוצעגפיורַא ןבָאה סָאוו יד וליפַא ןוא ,קלַאפ

 לדכ ,תועונת עשיליופ ןוא רעמינפ עשיליופ ,ןעמענ עשיליופ

 יז ךיוא --ןענעקרעד טשינ םאטשפַא רעייז וליפָא לֶאז ןעמ

 רעשיליופ רעד .ןידה-םוי ןיא טניושעג ןראוועג טשינ ןענעז

 טָאה קיטקעלַאיד רעשיטסיסקראמ רעד טימ טנפאווַאב טסייג

 ךיז ןבַאה ייז עכלעוו ףיוא ,ןטמַא עכיוה יד ףיוא ןעזרעד

 יד ןליופ ןפיוקרַאפ וצ תונווכ עכעלרעניא ערעייז ,ןענופעג

 .דנאלרעטַאפ סאד טעוועטַארעגפַא סנטייצֶאב ןוא ןטסינויצ

 ןענעז סאוו ,יד ראפ ייס ,ןטקַאפ עשיגַארט ןענעז סאד

 ןבאה סאוו יד ראפ ייס ,ןפארטעג ןראוועג ןטקַאפ יד ךרוד

 -רע רעד ןיא טימרעד קידנרידיווקיל ,ןפאשעג ןטקאפ יד
 .ןיילא ךיז ייר רעטש

 קידנרעלאב ייז ןענעז גנוראפרעד עכעלטכישעג א יוו רעבַא

 סַאוו ,לכשה-רסומ ןקידנעייגטייוו א ךיז ןיא ןגַארט ןוא

 -סכעלטנזעוו יד רעביא יינסנופ ןטכַארטראפ וצ ךיז ליפ טגניווצ

 .ץנעטסיזקע רעשידיי רעד ןופ ןעמעלבַארפ עט

 טפשמ-ָאפ ןרעוו
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 רעד ןיא םירפחמ עשיד"

 רוטארעטיל רענרעדאמ רעשיליופ

 ראי 1967 םעד ךאנ זיא ןליופ ןיא ןבעל עשידיי סאד
 הכולמ רעד ךרוד ךעלטסניק ,רעכיג ןופ עזאפ א ןיא ןיירא

 ,רעטלייאעגוצ סרוק-ייטראפ ןשיטימעסיטנא םעד ךרוד ןוא

 רעכלעוו ,סרוק רעשיטימעסיטנא רעקיזאד רעד .עיצאדיווקיל

 טנראוואב ןוא טלעטשראפ קידוועמעש טשרעוצ ךיז טאה

 זיולב ףמאק ןשיגאלאעדיא ןטשרמולכמ ןופ רעיילש א טימ

 ןעמונעגנא ןוא טריקסאמעד ךיג רַאג ךיז טאה ,םזינויצ ןגעק

 ףיוא "גנוקינייר" רעלארענעג א ןופ רעטקאראכ םענעפא ןא

 -וטלוק ןוא ןשיטילאפ ,ןכעלטפאשטריוו ןופ ןטיבעג עלא

 -אב ,ןסולפנייא עדמערפ ןופ ךיז ןעיירפאב" :ןבעל ןלער

 יד ןעוועג זיא אזא --" .ןטרעוו עדמערפ ןופ ךיז ןעיירפ

 טימ ןעגנוזאל יד ןופ ענייא :טגאזעג רעיונעג ,גנוזָאל
 רעריפנא ןוא ןגָאלַאעדיא יד טצונאב ךיז ןבאה סע עכלעוו
 ןעוועג ןענעז ייז .ןליופ ןיא ייטראפ רעקידנשרעה רעד ןופ

 גנוזאל רעקיזאד רעד טימ ךיז ןצונאב זא ,טגייצרעביא

 -ייִז לייוו ,םזינויצ ןגעוו ןדער וצ יוו ,רעמאזקריוו ןייז טעוו

 רעד ןופ ,רעגריב עשיליופ יד ןופ לאצ ענייקק א רע

 .םזינויצ זיא סע סאוו טסווועג טאה טפאשלעזעג רעשיליופ

 -מערפ ןגעוו ןדער טעוו ןעמ ביוא זא ,טפאהעג ןבאה ייז

 זא ,ראלק אלימב ךאד סע טעוו ןייז ןוא -- ןסולפנייא עד

 א ייב ןעמעננא גנוזאל אזא ךיז טעוו -- ןדיי ןגעוו טדער ןעמ

 .גנורעקלעפאב רעטמיטשעג שיטאירטאפ רעד ןופ קלח ןסיורג

 -לעזעג רעשילופ רעד ןופ לייט רעסיורג א שטאכ ןוא

 טמעשעג ךיז ןבאה ןלאוטקעלעטניא יד לעיצעפס ,טפאש
 ןפיוא וליפא ךאד ןענעז ,עדנאגאפארפ רעקיזאד רעד ראפ
 ןראוועג טריצילבופ טסנוק ןוא רוטארעטיל ןופ טיבעג

 ןוא סאקלומאג ןופ ןשטנעמ יד עכלעוו ןיא ,ןעגנולדנאהפא

 םעד טריטימארפמאק ראג טשינ ןבאה םישזער סראשטאמ

 -קאדאראפ וצ טכיירגעג ךיוא ראנ ,רעביירש א ןופ םש ןטוג

 ןענעז עכלעוו ,ןעגנוטפיוהאב ןוא ןעגנורעלקרעד עלאס

 -ילעטיא ןכעלרע םוש ןייק ראפ ראבמעננא ןעוועג טשינ

 -ידיי-יטנא רעד ןגעוו ןגנוקרעמאב יד) .קאילַאּפ ןטנעג

 ,םינינע יד וצ זיולב אד ךיא ץענערגאב עדנאגאפארפ רעש
 -יבעג ערעדנא ףיוא .רוטארעטיל טימ ןדנובראפ ןענעז סאוו

 ןוא רעכעלגעט רעד ןיא ,ןבעל ןכעלטפאשלעזעג ןופ ןט
 ןעוועג עדנאגאפארפ עקיזאד יד זיא עסערפ רעשיטילאפ

 ןוא ןדאטעמ טימ טצונאב ךיז טאה יז ןוא עראגלווו א

 ןשיטסירעלטיה ןופ עטרזחרעביא ןטלעז טשינ ןטנעמוגרא

 .(ראוטרעפער

 עשירארעטיל יד ןופ םענייא ןיא .ב .צ ךיא באה יוזא

 ןגנוי א ןופ לקיטרא ןא 1968 .י ןיא טנגעגאב ןלאנרושז

 םעד ןיא ייטראפ רעד ןופ שטנעמ-סגנויורטראפ ,רעקיטירק
 טאה רבחמ רעד ןכלעוו ןיא ,דנאבראפ-רעביירש ןשיליופ

 סאוו ,םש ןסיורג םעד ףיוא טקוקעג טשינ זא ,טרעלקרעד
 גנופאש ןייז ךאד זיא ,ןבראוורעד ךיז טאה סיוווט ןאילוי

 -איצאנ ןיא דמערפ ,קלאפ ןשיליופ םעד ראפ עדמערפ א
 .ו"אא עיצידארט רעלאנאיצאנ רעד ןופ טייוו ,ןיז ןלאנ

 רעבא ךיז טאה "החמומ ןלאנאיצאנ" ןופ עזעט עקיזאד יד
 ןוא סעיצאקילבאפ ערעדנא םוש ןייק ןיא טרזחרעביא טשינ

 ךיז טאה יז .רעקיטירק-רוטארעטיל ןרעדנא םוש ןייק ייב

 ריא ןיא טאה סאוו טנגיל רעד לייוו ,ןעמעננא טנאקעג טשינ

 יד ראפ ראנ טשינ טלוב ליפוצ ןעוועג זיא ,טקעטשעג

 -טינשכרוד םעד ראפ ךיוא ראנ ,רעביירש עלענאיסעפארפ

 ךארפש ןייז ןיא ןעוועג זיא םיוווט .רענעייל ןשיליופ ןכעל

 ןייז ןיא ךיוא ,ךיז טייטשראפ ,ןוא ןוימד ןייז ןיא ןוא
 ןופ רעטסומ א זיא גנופאש ןייז .שיליופ סיוכרוד טלאהניא

 לאעדיא ןא :ןגאז ןעק ןעמ ,עיזעאפ רענרעדאמ רעשיליופ

 -לעז א ןעוועג ,םיוווט ןאילוי ,רע זיא ייברעד .קיטעאפ ןופ

 ןופ ןוא עיגאלאליפ רעשיליופ-טלא רעד ןופ רענעק ןענעט
 זיא ,גנוטכיד רעשיליופ-טלא רעד ןוע רענעק א .ראלקלאפ

 ןוא טראוו ןופ ןיז ןיא רעיינאב עריא ןופ רענייא ןעוועג רע
 .טייקשירעפעש-טרַאוו ןופ ןיז ןיא ןוא םראפ

 ןופ טייקדמערפ רעטשרמולכמ רעד ןגעוו עיראעט יד

 ןופ ךיוא) רוטארעטיל רעשיליופ רעד ןיא עיזעַאפ סמיוווט

 ץנאג טשינ רעבא זיא (גנפאש סיקסמינאלס ינאטנא
 -ייווצ רעד ראפ .ה .ד ,קירוצ ראי קיצרעפ טעמכ טימ .יינ

 ןעגנוטייצ עשיקעדנע יד ךיוא ןבאה המחלמ-טלעוו רעט

 ראפ רעטכיד עקימאטשפא-"שידיי ייווצ עקיזאד יד טריקאטא

 ןשידיי רעייז ראפ ןוא ןעגנוטערטסיורא עלארעביל ערעייז

 רעבלעז רעד טימ ךיז ייזז ןבאה טצונאב ןוא -- םאטשפא

 םוצ יוא .ןטגעמעלע עדמערפ ןופ עיצאטנעמוגרא

 -אב טווורפעג עקידנריקאטא יד ןופ רענייא טאה ליפשייב

 ןצינאב וצ קיראפאטעמ ןייז ןיא ביל טאה םיוווט סא ,ןזייוו

 ,"רעבלי" ,"דלאג"  יוו רעטרעוו עכלעזא טימ ךיז

 ןבאה ןדיי ןוא דיי א ךאד זיא רע לייוו -- "רענייטשלדייא"

 ...דלאג ביל

 ראפ סעקאטא עכעלנע ןוא עכלעזא ףיוא טקוקעג טשינ

 םיוווט ןאילוי ךאד זיא .י 1967 םעד ךאנ ןוא .י 1939 םעד



 סי

 -איצאנ עשיליופ יד ןופ ייר רעטשרע רעד ןיא ןבילבראפ
 גנופאש ןייז ןופ ןטרעוו עשירעלטסניק יד .ןטעאפ עלאנ

 עיזעאפ רענרעדאמ רעשיליופ רעד ןיא ץלא ךאנ ןענעז
 רעלופאפ רעמ ליפ ןענעז רעכיב ענייז ןוא ,עטסערג יד
 .ןדיירטשיג ןגעלאק ענייז ןופ רעכיב יד יוו

 ןופ טייקדמערפ רעטשרמולכמ רעד ןגעוו עזעט יד רעבא
 טגנאלראפ ,רוטארעטיל רעשיליופ רעד ןיא עיזעאפ סמיוווט

 ןקיזאד ןפיוא רעטרעוו ראפ א ךאנ ןעמדיוו ריא לאז ןעמ
 ןעמוקעגסיוא רימ זיא טייקדמערפ רעקיזאד רעד ןגעוו .טרא
 ,ןעגנורעניימעגלאראפ ראפ א לארשי ןיא ךיוא ןרעה וצ

 ןענעק ייז זא ,טרילומראפ יוזא ןעוועג ןענעז עכלעוו

 -נעטשראפסימ א ןיא רענעייל ןשידיי םעד ןעגנערבניירא
 .תועט א ןיא ,שינעד

 טאה םילשורי ןיא הדועס רעשירארעטיל א רענייא ףיוא
 רעקיטנייה רעד ןיא םירבחמ עשידיי ןגעוו טדערעג ןעמ
 רעמענלייטנא יד ןופ רענייא ןוא רוטארעטיל רעשיליופ

 -אטשפא-שידיי יד ביוא זא ,גנוניימ א טגאזעגסיורא טאה
 םייב ןבאה רוטארעטיל רעשליופ רעד ןיא םירבחמ עקימ

 םיוווט ןאילוי

 -לעזעג רעשיליופ רעד ייב טסייה סאד רענעייל ןשיליופ

 ןראוועג ,םש א ךיז טרעבארעד ןוא ןעוועג ןח-אשונ טפאש
 -עגניירא ןבאה ייז לייוו ,ראפרעד ראנ סע זיא -- רעלופאפ
 ןופ טנעמעלע םעד רוטארעטיל רעשיליופ רעד ןיא טכארב

 -יופראפ ןגאז וצ יוזא ןבאה ייז ,קיטאזקע ןוא טייקדמערפ

 ,ןדער ןופ ,ןביירש ןופ ,ןעקנעד ןופ ןפוא ןשידיי םעד טשיל
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 רעדמערפ רעקיזאד רעד ןוא .וו"אא ןענייוו ןוא ןכאל ןופ

 -ערעטניאראפ טקעוועג טאה רעגייטש רעדמערפ ןוא ןפוא
 יד ןייז טלאזעג טאה סאד .רענעייל ןשיליופ םייב גנוריס
 רעשיליופ רעד ןיא ןענעז םירבחמ עשידיי יד זא ,הביס
 .טנעקרענא וליפא יצ ,טרירעלאט ןעוועג רוטארעטיל

 וצ טשינ ידכב לאסקאדאראפ גונעג זיא עזעט עקיזאד יד
 טלאוו לאסקאדאראפ יוזא טקנופ .ריא ןגעוו ןריטוקסיד

 ןעוועג ראפרעד זיא רענילַאפַא זא ,ןרעלקרעד וצ ןעוועג

 -נַאק ןוא רוטארעטיל רעשיזיוצנארפ רעד ןיא שירעקעדטנא

 טכארבעגניירא ןבאה ייז לייוו ,רעשילגנע רעד ןיא דאר
 -יוצנארפ רעד ןיא רענייא -- ןטנעמעלע עשיליופ ,עדמערפ
 .עזארפ רעשילגנע רעד ןיא רעטייווצ רעד ,גנוטכיד רעשיז

 עיזעאפ רעשיליופ רענרעדאמ רעד ןגעוו טייג סע ביוא
 ךיא ליוו ,המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד ראפ ךיוא ןוא ךאנ

 ןופ ןטעאפ ענעזעגנא רעקילדנעצ ןשיווצ זא ,ןענאמרעד
 שיליופ ןעוועג ןטסייממוצ ןענעז ,עכאפע רעקיזאד רעד

 םיוווט ןאילוי אקווד ךארפש רעלאנאיצאנ רעד ןופ ןיז ןיא
 .ןאימשע ל וואלסעלאב ןוא

 טושפ זיא יז זא ,שיליופ יוזא זיא גנוטכיד סנאימשעל

 טשינ וליפא ,ןכארפש ערעדנא ףיוא ןצעזרעביא םוצ טשינ

 ןזיוואב טאה ןאימשעל .ןכארפש עשיוואלס ערעדנא יד ףיוא

 סאוו ,עבלעז סאד ךארפש רעשיליופ רעד טימ ןאט וצ
 יד ךארפש רעשישטייד רעקידוועגיוב רעד טימ ןעוט סע

 עמאס םוצ ןכיירג ,ןפירגאב עיינ ןפאש :ןטעאפ עשטייד

 -סקלאפ ןטלא םעד ןריזינרעדאמ ,ךארפש רעד ןופ לאווק

 םעד טימ םיא ןצלעמשנעמאזוצ ,רצוא ןלאברעוו ןכעלמיט

 -שעל ייב זיא טראוו עשיליופ סאד .ןאקיסקעל ןקיטנייה
 .קיבראפ ןוא שירעלאמ ,שיטסאלע ,קיגייב ןראוועג ןענאימ
 רערעדנא םוש ןייק ןאט וצ ןחוואב טשינ סע טאה סע

 .םיא ךאנ טשינ ךיוא ןוא םיא ראפ רעטכיד רעשיליופ

 טרא ןא ןבראוורעד ךיז ןבאה םירבחמ עשידיי יד ביוא

 -ארעטיל רעשיליופ רעד ןיא טרא קידובכב א ללכב ןוא

 -שרעדנא רעטשרמולכמ רעד בילוצ טשינ סע זיא ,רוט

 ףראד ןוא זיא ןרעדנא ןדעי ןופ שרעדנא לייוו--טייק
 הביבס רעשירעביירש רעדעי ןיא רעביירש רעדעי ןייז

 רעכלעוו טימ ,ךארפש רעדעי ןיא ןוא טלעוו רעד ףיוא
 .ךיז טצונאב רע

 טמענ סאוו ,ןעפ עדעי ןייז ףראד ערעדנא ןופ שרעדנא

 ןריצילפמאק טשינ עשז-רימאל .רוטארעטיל ןפאש ךיז

 -יל רעשיליופ רעד ןיא ןדיי יד :טושפ זיא'ס סאוו ,סאד

 ,םעד בילוצ טשינ טרא ןא טרעבארעד ךיז ןבאה רוטארעט

 ראג ,ןפוא ןדמערפ א ףיוא ןביירש רעדא ןטכארט ייז זא

 .רעכיב ערעייז ןופ ןטרעוו עשירעלטסניק יד בילוצ

 ץונאב ,שינעדנעטשראפסימ ןייק ןייז טשינ לאז'ס ידכב

 יא רבחמ ןשידיי א ןופ ףירגאב ןטימ ךיז ךיא
 טשינ ןאראפ זיא סע לייוו--רוטארעטיל רעשיליופ רעד

 -יווצ דיישרעטנוא רעקידרקיע ןא ראנ ,רעלאברעוו א ראנ

 טקילייטאב רעכלעוו ,רבחמ ןשידיי ןוא רעביירש ןשידיי ןש

 רעדמערפ א ןיא ןטרעוו עשירארעטיל ןופ ןפאש ןיא ךיז
 טביירש רעביירש רעשידיי א .ךארפש רעלאנאיצאנ טשינ

 -ושל עלאנאיצאנ ענייז ןופ עדייב ןיא רעדא רענייא ןיא
 ןא ןיא טביירש רעכלעוו ןדיי םעד .שיערבעה ,שידיי :תונ
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 -ידיי" ףירגאב ןטימ ןפורנא אד רימ ןלעוו ךארפש רעדנא
 ."רבחמ רעש

 זיולב זדנוא טביילבראפ גנוקרעמאב רעקיזאד רעד ךאנ

 ןיא רבחמ רעשידיי א זיא סע רעוו ,ןרעלקוצפפיוא ךאנ

 ןיא לאפ םענעבעגעג ןיא -- ךארפש רעדמערפ רעקיזאד רעד
 רעביירש ןכלעוו ? ידוהי ימו ימ :טגאזעג שרעדנא .שיליופ
 ראפ ןטכארטאב רימ ןלאז רוטארעטיל רעשיליופ רעד ןיא

 עשידיי ןופ טסייה סאד ,דיי א ןריובעג זיא סאוו ,ןדעי ? דיי א
 רעדא ,דיי א ראפ ךיז טלאה סאוו ,םעד זיולב יצ + ןרעטלע

 ןעוו טלמעד ,קלאפ ןשידיי םעד טימ ךיז טריזיראדילאס

 טאה סע יוו יוזא ,ןויסנ א ראפ טייטש קלאפ עקיזאד סאד
 סאד ןעוו ,המחלמ ןופ טייצ רעד ןיא םיוווט ןאילוי ןאטעג

 ןיא ,ראפעג ןיא ןעוועג זיא עפארייא ןיא קלאפ עשידיי

 .םוקמוא ןיא ,גנוגלאפראפ
 קיטייצכיילג ןוא רעכעלנע ןא לאפ א ןאראפ רעבא זיא

 א ןופ ןוז רעד ,יקסמינאלס ינאטנא :רערעדנא סיוכרוד א
 ןריובעג ןיילא ןיוש זיא רעכלעוו ,טסיליהיג רעד ,דמושמ

 -נייק ךיז טאה רעבא -- טסירק סלא ,קאילאפ סלא ןראוועג

 -מינאלס רעבלעז רעד .ןטלאהעג טשינ טסירק א ראפ לאמ

 ןגעוו ןבירשעג טייקיצראה ליפ טימ טאה רעכלעוו ,יקס
 -עפס ןוא ןדיי עשיליופ יד ייב רעבא ,סאג רעשידיי רעד
 רעד ןעוועג דימת רע זיא עשראוו ןיא ןדיי יד ייב לעיצ
 עשיליופ יד םיא ןבאה טייצ רעבלעז רעד ןיא שטאכ ,יוג

 .דיי א ראפ ןטלאהעג ןזיירק ערענאיצקאער

 -קאראכ םעד טלייצרעד ןיקסמינאלס ןגעוו ןעמ טאה סאד
 א וצ ןעגנאגעגוצ זיא רע ןעוו זא ,טאדקענא ןשיטסירעט

 טננאלראפ םיא ייב טאה ןוא רעפיוקראפ"גנוטייצ ןשידיי
 -יליופ רעד ןיא גנוטייצ עשידיי א) "דנאלגעשפ שאנ" םעד
 ןוא ןאטעג קוק א םיא ףיוא דיי רעד טאה ,(ךארפש רעש

 טשינ זיא סאד" :טגאזעג רע טאה ןיקסמינאלס קידנענעקרעד
 טאה ".דנאלגעשפ רעזדנוא זיא סאד ,דנאלגעשפ רעייא
 וצ ןעגנאגעגוצ זיא ןוא ןקידיילאב טלאזעג יקסמינאלס ךיז
 :טגנאלראפ טאה ןוא רעפיוקראפ"גנוטייצ ןכעלטסירק א

 -רעד טסירק רעד טאה ."דנאלגעשפ שאוו םעד רימ ביג"
 טשינ זיא'ס' :טרעפטנעעג טאה ןוא ןיקסמינאלס טנאק
 ...''דנאלגעשפ רעשידיי רעייא זיא'ס ,דנאלגעשפ רעזדנוא

 -איצקאער יד דצמ ןיקסמינאלס ףיוא סעקאטא עלא ייב

 ןשיטסילאיצאס ןיא ייס המחלמ רעד ראפ ייס ,ןזיירק ערענ
 -- ןכארטשעגרעטנוא ןטייהנגעלעג ליפ ייב רע טאה ,ןליופ

 -סמינאלס קילעז זיא רע זא --טניה זיב סע טוט רע ןוא

 -אראלקעד ענייז .לקינייא סמכח-דימלת ןטנאקאב םעד ,סיק

 ןגעוו רעדא טייקירעהעגוצ רעלאנאיצאנ ןייז ןגעוו סעיצ

 -אכ ןכעלטלעוו םעד דימת ןבאה ,םזיציאל ןזעיגילער ןייז

 שטאכ ,דיי ןייק טשינ ,רעייפארייא רעד יקסמינאלס : רעטקאר

 ןוז א שטאכ ,טסירק ןייק טשינ ןוא החפשמ רעשינבר א ןופ

 .דמושמ ןופ
 ,ןעגנויושנא יד ןיא לארעביל ,גנוטכיד רעד ןיא שיריל

 רע זיא ,קיטסיצילבופ ןייז ןיא שינאריא ןוא שיטסאקראס

 -יל רעשיליופ רעד ןופ לבירעט ןאפנַא רעד ןעוועג דימת
 :טלעוו רעצנאג רעד ןגעקטנא טייטש סאוו ,רעד .רוטארעט

 ,המחלמ רעד ראפ םישזער ןזאושזרוב ןשיליופ םעד ןגעק

 ןלענאיצידארט ןשיליופ םעד ןגעק ,םזיוועשלאב םעד ןגעק

 58| םירבחמ עשידוי

 םעד ןגעק ךיוא רעבא ,םזיטימעסיטנא םענרעדאמ ןוא
 רע .ןדיי יד ייב טלפירקראפ רעדא וויטאוורעסנאק זיא סאוו

 רעד ךאנ עיצארגימע רעשיטילאפ רעשיליופ רעד ןגעק זיא

 טייהרעמ רעד ןיא ןעגעז ןזיירק עקיזאד יד לייוו ,המחלמ

 רעד ןופ רעגנעהנא ןייק טשינ רעבא זיא רע .רענאיצקאער

 םענעסיבראפ א ךיז טפאשראפ ןוא עיטארקאמעדיסקלאפ
 רעכלעוו ,אקלומאג וואלסידאלוו ןופ ןאזרעפ רעד ןיא אנוש

 ןוא ןיקסמינאלס וצ סאה ןייז ןופ דוס ןייק טשינ טכאמ
 ןופ ןפוא ןוויטארטסינימדא ןא ףיוא טעמכ םיא טקיטייזאב
 .דנאבראפ-ןטארעטיל ןשיליופ ןיא טפאשרעציזרַאפ רעד

 ?יוג א יצ דיי א ! יקסמינאלס זיא עשז"רעוו

 ןעמ ףראד בגא ךרד) ןעגנולייצרעד ענייז ןופ רענייא ןיא

 (קיטסירטעלעב טימ ןטלעז רעייז ךיז טצונאב רע זא ,ןגאז אד

 -עמ א ןפוא ןשיטסאקראס ןשינאריא ףיוא רע טרעדליש
 סע ןכלעוו ייב ,רעדיינש ןשידיי רעוועשראוו א ןגעוו הש
 ןעמוקעגפארא זיא למיה ןופ ךאלמ א .סנ א ןעשעג זיא
 טמוק ךאז יד--טנעה עשיוג יד ןופ םיא ןוועטאר וצ ידכב
 ןוא המחלמ רעד ךאנ ראי קיצנאווצ ןוא עכעלטע ןיא ראפ

 עילאק טאה רעדיינש רעד :רעלַאקסעטַארג א זיא סנ רעד
 טלעטשאב םיא ייב טאה סע עכלעוו ,ןזיוה ראפ א טכאמעג
 א ןופ ערעימערפ רעד וצ ,ראיטקא רעסיורג א רענייא
 העש עכעלטע ןיא ןעמוקראפ ףראד עכלעוו ,גנולעטשראפ

 רעדיינש םעד טעוו ןוא ןסעכ א זיא ראיטקא רעד .םורא

 הליפת סרעדיינש םעד טרעהרעד טאה טאג ןוא .ןענעגרה
 ןופ חילש א טקישעג טאה ןוא דחפ סרעדיינש םעד ןוא
 רעדייגש רעד ןוא ןטכארראפ ןזיוה יד טאה רעכלעוו ,למיה

 .ןויסנ ןופ ןבעל ןטימ סיורא זיא

 םעד ןופ רעטרעוו יד טימ ךיז טגערפ יקסמיגאלס ןוא

 ןזיוה עשיוג ראפ א בילוצ ,שטייט'ס :הכאלמ-לעב ןשידיי

 זיא ווו ןוא ,למיה ןופ ךאלמ א ןעוועג חירטמ ךיז טאה
 טאה ןדיי ןאילימ סקעז ןעוו ,ךאלמ רעקיזאד רעד ןעוועג
 ? םוניהג ןשטייד םעד ןיא טכארבעגמוא ןעמ

 ? דיי א זיא ןליופ ןיא םירבחמ עשידיי יד ןופ רעוו

 זיא דימת טשינ ןוא עטושפ א הלאש יד זיא דימת טשינ
 אד ןעמ ףראד יוזא יוו ;ןרעפטנע וצ ריא ףיוא טושפ
 ,רעטכיד םענעעזעגנא ןוא ןטריטנאלאט םעד ןעלדנאהאב

 -עטשדנארב  ןאמאר רעקיאזארפ ןוא | גרוטאמארד
 רע זיא טציא ןוא דיי א ןעוועג זיא רעכלעוו ,רעט
 ,רעטעטשדנארב רעבלעז רעד ?רעקילאטאק רעמורפ א

 -ערגארפ רעד ןופ רעטעבראטימ א ןעוועג זיא רעכלעוו

 .המחלמ רעד ראפ ןליופ ןיא עסערפ רעשירארעטיל רעוויס

 ןופ טייצ רעד ןיא ךאנ טאה ןעמ עסעיפ סנעמעוו ןוא
 עניב רעד ףיוא טריפעגפיוא המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד

 ןעייר יד ןיא ןעניפעג ךיז טאה רע ווו ,לארשי ץרא ןיא
 .סרעדנא לארענעג ןופ יימרא רעשיליופ רעד ןופ

 ןוא טסירק רעטריראלקעד א טנייה זיא רעטעטשדנארב

 .עכעלטסירק-שידיי א זיא גנופאש ןייז ןופ קיטאמעט יד
 ןאמאר ךיוא טאה ,טוהכאה ףלאר שטייד רעד יוו טקנופ
 לאר רעד טעמדיוועג עסעיפ א ןבירשעגנא רעטעטשדנארב

 טעגרהעג טאה ןעמ ןעוו טייצ רעד ןיא םוטנטסירק ןופ
 יד טקידלושאב רעכלעוו ,ןטוהכאה וצ ךפיהל רעבא .,ןדיי
 סולואפ טספיופ ןקידטלמעד םעד טימ טלעוו עכעלטסירק
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 ןופ לכה ךס רעד ןרעטעטשדנארב ייב זיא ,ןטפלעווצ םעד

 ראפ רעקיטסניג א ,רעוויטיזאפ א תונובשח עקיזאד יד

 סאד סיורא טגנערב רעטעטשדנארב .םוטנטסירק םעד

 סיורא טייג רעכלעוו ,חלג ןכעלטסירק םעד ןופ שפנ-תוריסמ

 -רעד רע ,רעגיז א "ןטסירק ,ןשטייד ,ןדיי" טקילפנאק ןופ

 רע שטאכ ,ןדיי ןטגלאפראפ םעד יבגל טכילפ ןייז טליפ

 .ןבעל םענעגייא ןטימ ןלאצאב ןזומ טעוו רע זא ,טסייוו

 ןגעוו ערעל רעכעלטסירק רעד ןופ דובכ םעד טעוועטאר רע

 .עביל-רעקלעפ

 א ןופ רבחמ רעד ךיוא זיא טסירק רעד רעטעטשדנארב

 ירצונה ושי ןופ ןבעל םעד טעמדיוועג ,קרעוו קידנעב-יירד

 -טייז עצנאג טימ טעוועקיפשעגנא זיא ךוב עקיזאד סאד --

 .ןעמזינאראקאמ עשיערבעה ךעל

 "רעטעטשדנארב'" גוניישרעד רעד ןגעוו אד ךיא ביירש

 -אמרעד וצ סיוא רימ טמוק בגא ךרד יוו טקנופ ,בגא ךרד

 -ארגאיב עכעלנע ןא טאה רעכלעוו ,רבחמ ןרעדנא ןא ןענ

 המחלמ ראד ראפ .לעקנערפ ןאמאר וואלסישטעימ :עיפ

 -מיראב יד ןיא רעטעבראטימ יד ןופ רענייא ןעוועג רע זיא

 עכלעוו ,גנוטייצ א -- "עיקצארעטיל ישטשאמאדאיוו" עט

 .קנאדעג ןלארעביל ןשיליופ םעד ןופ ןאגרא ןא ןעוועג זיא

 ,ןעלקנערפ .ר .מ ןענאמרעד וצ אד ךיז טגנאלראפ סע

 ,'רישזאסאפ רעדנילב רעד" ךוב ןייז בילוצ יבשטאכ

 טאה ןוא ןראי רעקיצפופ יד ןיא ןענישרעד זיא רעכלעוו

 עשיליופ יד ייב םשור ןוויטאגענ ןוא ןסיורג א טכאמעג

 לך ראנ טשינ טקידלושאב אד טאה לעקנערפ .רענעייל

 םעד טפיוקראפ ןבאה עכלעוו ,"סעקינוואצלאמש" עשיליופ

 אליק א ראפ יצ ץלאמש אליק א ראפ דיי םענעטלאהראפ

 טפאשלעזעג עשיליופ עצנאג יד טקידלושאב רע --רעקוצ

 -לושאב רע .טייקוויסאפ ריא ראפ ,טייקיטליגכיילג ריא ראפ |
 סטכעלש ןייק ןדיי םעד ןבאה עכלעוו ,עלא יד טקיד
 .סטוג ןייק טשינ ךיוא --רעבא ,ןאטעג טשינ

 המחלמ יד זיא לעקנערפ .ר .מ טילעזארפ םעד ראפ

 רעד וצ ךיז ןרעקמוא םוצ לומיטס א ןראוועג גנוראפרעד
 ,טראוו ןופ ןיז ןזעיגילער ןיא טשינ רשפא -- טייקשידיי

 זיא ןרַאי רעקיצפופ יד ןיא .ןטכיזניה ערעדנא עלא ןיא ראנ

 ןוא ןטנווא עשירארעטיל עשידיי ףיוא ןטַארטעגסיורא ךאנ רע
 ןוא ןעמכילע-םולש ןגעוו ,שידיי םלוע ןשידיי םוצ טדערעג
 .רוטארעטיל רעשידיי רעד ןגעוו ללכב
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 ךאג ןבאה עכלעוו ,קרעוו עשירארעטיל עקיזאד יד וצ

 ןסיורג ראג א טכיירגרעד המחלמ-עטלעוו רעטיווצ רעד

 ןופ "ןעמַארק-גנירמיצ" יד ןרעהעג ,ןליופ ןיא גלאפרעד

 .ץלוש אנורב

 -רעד טשינ גלאפרעד ןקיזאד םעד ןיוש טאה ןיילא רע

 .1942 ראי ןיא שטיבאהארד ןיא ןעמוקעגמוא זיא רע .טבעל

 א .טיוט ןייז ןגעוו םיטרפ עסיוועג טנאקאב ןענעזו סע

 ראפ טנעמיטנעס טאהעג טאה רעכלעוו ,רעציפא רעשטייד

 ןעוועג ךיוא זיא ץלוש) רעקיטסאלפ סלא ץלוש אנורב

 -יבאהארד רעד ןיא יירעלאמ טנרעלעג טאה ןוא רעלאמ א

 ךאנ טזאלעגרעביא ךיוא טאה רע ;לוש רעלעטימ רעשט

 עכלעוו ,ןעגנונעכייצ עטנאסערעטניא עיצקעלאק א ךיז

 020 לאגעס .ק

 ןופ "סָאישטירפַאק" עירעס עטמיראב יד לסיב א ןענאמרעד

 -יועג א ןופ ךשמ ןיא םיא טאה (איָאג אקסעשטנארפ
 ןקישוצסיורא םיא טביולרעד טשינ ,טצישאב טייצ רעס

 שטייד רעבלעו רעד טאה גאט ןסיוועג א ןיא .רעגאל ןיא

 טצושאב ןעוועג זיא רעכלעוו ,דיי ןרעדנא ןא טעגרהרעד

 סאד ןראוועג םויקמ זיא אד ןוא .שטייד ןרעדנא ןא ךרוד

 ןיימ טעגרהעג טסאה וד :טראווכירפש עשיגארט עקילאמא

 -רעד זיא ץלוש אנורב .דיי ןייד ןענעגרה ךיא לעוו ,דיי

 ןייא ןופ טקא-המקנ רעד ןעוועג זיא אזא -- ןראוועג ןסאש

 .ןטייווצ םעד ןגעק שטייד

 ןעגנופאש יד וצ גנוריסערעטניאראפ יד זיא סאווראפ

 אד טאה סע ?טעפש יוזא ןעמוקעג ץלוש אנורב ןופ

 סמעשזד ןופ קרעוו םעד טימ יוו ךאז עכעלנע ןא טריסאפ

 -ורי רעשירארעטיל רעד טימ יוו רעדא ,"סעסילוא" סיִאשזד
 ןוא םירבחמ ייווצ עקיזאד יד ךיוא .אקפאק ץנארפ ןופ הש

 ןופ סיורא ןעגנופאש ערעייז טימ ןענעז ץלוש אנורב ךיוא

 ןענעז סע .טייצ רעייז ןופ ערעינאמ רעשירארעטיל רעד
 ןפיוא גנוקריו א טאהעג ןבאה עכלעוו ,קרעוו ןעוועג

 רעקיטפנוקוצ רעד ןופ טלאטשעג רעד ףיוא ןוא טלאהניא

 רעקילדניצרַאי רַאּפ א ןרעיוד טזומעג טאה סע ןוא ,רוטארעטיל

 רעד ףיוא ןראוועג טנעקרענא ןוא טנעקרעד ןענעז ייז זיב

 -סילאער םעד ןופ ןייגקעווא סאד--אד ןיימ ךיא .טלעוו

 ןעוועג סע זיא ןרַאי רעקיסיירד יד ןיא .ןרעדליש ןופ ןפוא ןשיט

 ןעמונעג ןיימעגלא ןוא רענעייל םעד ראפ ראבמעננא טשינ
 .קיטירק רעד ראפ ראבמעננא טשינ ךיוא

 -אק עפראש א עזארפ ץייז ןיא טפאש ץלוש אנורב

 ץלוש ּאנורב
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 -רעכעל סאד טרעסערגראפ ,טייקכעלקריוו רעד ןופ רוטאקיר
 -ערגראפ א ךרוד םומ םעד טזייוו ,עוויטאגענ ןוא עכעל

 ענייזז ןענעז עכלעזא ,ןביירש ןייז זיא אזא .זאלג-גנורעס
 ןוא פעק עסיורג טימ ןשטנעמ ןופ ןטערטראפ ,ןעגנונעכייצ

 רעשידיי רעד ,רע .טרעקראפ רעדא ,סרעפרעק עקניניילק

 רעניווונייא רעד ,ןוימד ןשירעלטסניק ןטימ לאוטקעלעטניא

 עכעלרעגריבניילק ןייז טעז ,ץניווארפ רענאיצילאג רעד ןופ

 טימ טאטש עשידיי יד :לגיפש ןעמורק א ןיא גנובעגמוא

 -נעב ןשטנעמ טימ ,והובודוהות א ןיא ענעריולראפ ןשטנעמ
 ןיא עטבילראפ ,עקידנעמיורט ,עקידנעשזדנאלב ,עקידנק

 ןופ רעדא ,תעגושמ ןופ לפענ א ןיא עטליהעגמורא ,תונוימד
 וצ טשינראג ןיוש טאה סאד .םזיליטנאפניא ןראבלייהמוא

 ,ןענַָאראקשאמ ןופ טלעוו א זיא סאד .םזילאער טימ ןאט
 ליו ףיוא ךיז ןריפ עכלעוו עטסנרע ןשטנעמ ןופ טלעוו א

 ך"ז ןווורפ עכלעוו םיעגושמ ןופ טלעוו א רעדא ,רעדניק

 גאט ןסיוועג א ןיא זיב .ןשטנעמ עלאמראנ יוו ןריפפיוא

 קעווא ייז ןופ ןצימע טגארט .ןוא טניוו רעקראטש א טמוק
 ןוא טייוו ץעגרע -- לאפרעטעלב ןקיטסבראה ןטימ ןעמאזוצ

 .ללח ןיא ןדנווושראפ טרעוו רע זיב ,ךיוה

 אנורב ןופ ןדלעה יד ןוא ןעגנולייצרעד יד ,ייז ןענעז בירט

 ךעלנע ייז טכאמ טייקבירט ערעטצניפ עקיזאד יד ןוא ץלוש

 ייז ןענעז שרעדנא .אקפאק ץנארפ ןופ רוטארעטיל רעד וצ

 -טא עבירט עקידתפטושב יד ייז ןיא ןאראפ זיא ךאד ןוא --

 ןענעז סעיפארגאיב סנעמעוו ,םירבחמ ייווצ ןופ רעפסאמ
 ןדיי ןעוועג ייז ןענעז עדייב .ךעלנע םיטרפ עסיוועג ןיא
 ץנַארפ רעבלעז רעד ןופ טמאטשעג ייז ןבאה עדייב ןוא

 ןעוועג ןיא ץלוש זא ,ןענאמרעד וצ יאדכ .עירעפמיא ספסוי
 ,שיליופ ףיוא אקפאק ץנארפ ןופ רעצעזרעביא רעטשרע רעד

 ןאמַאר םעד שיליופ ףיוא טצעזרעביא ךעלמענ טאה רע
 ."סעצַארפ"

 -- שיטסילאעררוס ןענעז ץלוש אנורב ןופ ןעגנופאש יד

 יד זא ,קורדנייא םעד ןעמ טאה ןטייהלצנייא ןיא ,םיטרפ ןיא

 ןעעז רימ ןעוו רעבא ,לאער ןענעז ןטלאטשעג ערעדנוזאב

 סע זיא ,ןעקנעד רעייז ןיא ,ןקריוו ןיא ןוא ןבעל ןיא ייז

 -וא ןא ןיא ,םולח ןטסיוו א ןיא "וו ראפ טמוק סאוו עיצקא ןא

 -פראפ עשיגאל טשינ ןוא עכעלגעממוא סאד .םולח ןקיטעמ

 -טע טימ ךיז טאה סאוו סאד -- ןכעלקריוו םעד טימ ךיז טכעל

 -יל-טלעוו רעד ןיא ןעמונעגנא רעטעפש רעקילדנעצראי עכעל

 -ערפ סאד טקעטש םעד ןיא ןוא .יירעלאמ ןיא ןוא רוטארעט

 עכעלטע ענייז טימ .ןביירש סצלוש אנורב ןופ עשיראסרוק

 -ראפ רע טאה ,ןבירשעגנא טאה רע סאוו ,ךעלטייז טרעדנוה
 עכלעוו ,םירבחמ ענעי ןשיווצ טרא ןעעזעגנא ןא ןעמונ

 ןשינאפשיה ןופ רעטרעוו יד טימ ךיז קידנצונאב -- ןבאה

 -ארפ םעד ןביוהעגנא -- אנומַאנוא עד לעוגימ רעביירש

 םראפ עשיסאלק יד ןרעטעמשעצ ןופ ,עיצקורטסעד ןופ סעצ
 .עלעוואנ א ןופ יצ ,גנולייצרעד א ןופ ,ןאמאר א ןופ

 אנורב ןופ רעקיטירק ןוא ןפארגאיב יד ,רעשרַאפ יד
 קידנכוז ,קיטסירעטקאראכ ןייז ףיוא פא ךיז ןלעטש ץלוש

 גנופאש רערעדנא טשינ ןוא אזא ןופ עזענעג יד ריא ןיא

 א ,רעמאזניא ןא שטנעמ א ןעוועג זיא רע .רענייז
 יבגל ןסקעלפמאק ליפ טימ ,רעטכאמראפ ןוא רעקידוועמעש

 יד .טרעטנענרעד ןטלעז ךיז טאה רע עכלעוו וצ ,ןעיורפ

 012 םירבחמ עשידויי

 יקזדָאגיוו וואלסינאטס

 דימת טאה רע זא ןלייצרעד ,טנאקעג םיא ןבאה סאוו

 טבעל רעכלעוו ,ןשטנעמ א ןופ קורדנייא םעד טכאמעג

 טשינ ןוא אד דארג לאפוצ ןכעלדנעטשראפמוא ןא ןופ

 ןיא טשינ ןוא רעקיזאד רעד ןיא אקווד ןוא .שרעדנא ץעגרע

 .טייצ רעדנא ןא

 רעשיליופ רעקיטייצטנייה רעד וצ רעייטשוצ ןסיורג א

 -סינאטס ןופ עזארפ יד ןוא רעדיל יד ןדליב רוטארעטיל

 -יירד יד ןיא רע טאה 1907 .י ןיא ןריובעג .יקזדאגיוו וואל
 ענעבעגעגסיורא רעדיל דנאב א טימ טריטויבעד ןראי רעקיס

 טסיוויטקא ןא ןעוועג טייצ רענעי ןיא זיא רע .עווקסאמ ןיא

 -ראפ ןעוועג ,ייטראפ רעשיטסינומאק רעשיליופ רעד ןופ
 ןיא ןסעזעג ןוא ייצילאפ רעשיליופ רעד ךרוד טגלאפ

 .הסיפת

 ךאנ טאה רע עכלעוו ,ןלעוואנ ןוא ןעגנולמאז-רעדיל יד

 ךעלכעזטפיוה טעמדיוועג ןענעז ,ןבירשעג המחלמ רעד

 יד ןבאה אקווד ןוא ,קיטאמעט-עיצאפוקא רעשידיי רעד

 ןיא טייקרעלופאפ עסיורג א םיא ןפאשעג קרעוו עקיזאד

 טשינ ךיז טאה יקזדאגיוו זא ,ףיורעד טקוקעג טשינ .ןליופ

 -נא טווורפעג טאה סע ןכלעוו ,ןַאלבאש םייב ןטלַאהעג

 ןופ פיצנירפ ןליופ ןיא רעקידנשרעה טלמעד רעד ןפראוו

 ןטדאש טשינ טעוו סע זא ,זיימ'כ .םזילאער ןשיטסילאיצאס

 רעשיטסילאיצאס רעקיזאד רעד סאוו ,ןענאמרעד וצ אד

 טייקכעלקריוו יד ןלעטשרַאפ :טגנאלראפ טאה םזילאער

 יוו יוזא אקווד טשינ רעבא ,ןעלטימ עשיטסילאער טימ
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 טפראדעג טלאוו יז יוו יוזא ראנ ,ןעוועג ןתמא ןיא זיא יז
 םכסה ןיא ןעוועג טלאוו ןשטנעמ ןופ ןקריוו סאד ןעוו ,ןייז

 םזינאמוה ןשיטסינומאק ןטימ ,םארגארפ ןשיטסינומאק ןטימ

 -דנאטש ןופ ןעגנאגעגסיורא ןענעז ןטסילאער-צאס יד .וו'אא

 יד ןעיצרעד טעוו ןרעדליש ןופ ןפוא אזא זא ,טקנופ
 ןופ טסייג ןיא רענעייל םעד סנטסעדנימ ןוא טייהשטנעמ
 ןראוועג טרילומראפ זיא טעמורא יוזא .םארגארפ-םישזער
 -- רשכה א ,טייקכעלקריוו עלאער יד ןצופראפ ףיוא רשכה א
 .טנגיל ףיוא

 רעד ןופ קיטאמעט רעד ןיא ,קיטאמעט רעשידיי רעד ןיא
 -ראפ ץנעדנעט עשיטסילאערצאס יד טאה ,טייצ-עיצאפוקא

 -תמא טשינ א ןיא ןעגנערבוצסיורא רעביירש ןופ טגנאל

 קלאפ ןשיליופ ןופ גנולעטש עוויטיזָאּפ יד ץראפארפ רעקיד
 רעגריב עשיליופ זא ,ןרעדליש ןוא ןענאמרעד ,ןדיי יד יבגל

 עשיליופ סאד זא ,ןדיי טעוועטארעג ןוא טצישעג ןבאה
 ביוא .דובכ טימ סיורא טייצ רעקיזאד רעד ןופ זיא קלאפ
 רענעי ןיא עויטאגענ ןטלאטשעג ןעוועג ןאראפ ןענעז סע

 טימ ןדנובראפ ןעוועג טאט רעטכעלש רעייז זיא ,טייצ

 -ניילק ןעוועג אמתסמ ןענעז ייז ,םאטשפא-ןסאלק רעייז
 .ןסאלק עקידנציזאב יד וצ טרעהעג ןבאה רעדא רעגריב

 רע זא ,ןעגנירדעג זיא גנופאש רעכייר סיקזדאגיוו ןופ
 רעשידיי רעד ןיא םארגארפ ןשיטסילאער-צאס םעד טאה

 -ראפ ,ענייז ןדלעה עשידיי יד .טריטפעצקא טשינ קיטאמעט

 ,ןויסנ ןסיורג ןופ העש רעד ןיא עמאזנייא ןוא ענעריול

 רעייז ןיא טכאמ יקזדאגיוו .ייז ןענעז עכלעזא -- עזאלפליה

 ןטימ ךיוא ןוא --ןשטייד יד טימ ןובשחו ןיד א ןעמאנ
 .טלעוו רעצנאג רעד טימ ךיוא ןוא ,קלאפ ןשיליופ

 רעכעלרע ןא ןעוועג לאפ םעד ןיא ןיא םזילאער סיקזדאגיוו

 ןיא אזא ,ןטקאפ יד ןענעז טא .רעטכער-גנושראפסיוא ןא

 ןופ לֶאר רעד ןיא -- טגאזעג רעיונעג רעדא ,רעטכיר א ןופ
 זיא אזא ,ןטקאפ יד ןענעז טא .רעטכיר-גנושראפסיוא ןא

 יד ןעוועג זיא אזא ,תוירזכא עכעלשטנעמ יד  ןעוועג

 -וענ יד ןעוועג ןענעז עכלעזא ,טייקיטליגכיילג עכעלשטנעמ

 ןאטעג טשינ םענייק ןבאה סאוו ,"טנעה ענייר טימ" עלארט

 םענייק ייז ןבאה סטוג ןייק ךיוא רעבא -- סטכעלש ןייק
 יד לאז ןוא ,ןזיוואב יד ןענעז עכלעזא .ןאטעג טשינ

 זאראפ ךאנ זיא סע ביוא ,לייטרוא םעד ןבעגסיורא טלעוו
 .ןסיוועג ךעלשטנעמ א טלעוו רעד ףיוא

 זיא ןסיוועג עכעלשטנעמ סאד זא ,טלאה יקודאגיוו ןוא

 ןיא ,טמלעד ןעוועג ךיוא זיא סע זא ןוא ןאראפ אי ךאד
 ןפערט ןעמ טגעלפ טלמעד ךיוא .ןטייצ ערעטצניפ ענעי

 טלעוו רעד ןופ דובכ םעד ןוועטאר טלאוועג טאה סאוו ,ןצעמע
 ןענעז ןשטייד וליפא לייוו ,קלָאפ ןשיליופ ןופ דובכ םעד ןוא

 םעד ןעוועטאר טלאוועג ןבאה סאוו ,ןטלעז שטאכ ,ןעוועג ךאד

 ןאק ןיא ןבעל ענעגייא סאד קידנלעטש קלאפ ןשטייד ןופ דובכ

 ןעמונעג טאה ןעמ רעדייא .ןבעל שידיי א ןעוועטאר וצ ידכב
 ,קענאדיימ ןוא םישטנעיוושא ןופ ןרעגאל-טיוט יד ןעיוב

 עשטייד יד ןופ פעק יד טקאהעגפא ץוש ךאד ןעמ טאה

 ןטירד ןופ ןרעגאל יד ןיא ןוא טעטש יד ןיא ןטסישאפיטנא
 .ךייר

 סעמארדאנאמ ןוא ןראנעצס-אידאר עראלובאפ סיקזדאגיוו
 -אידאר יד ןיא טריטימסנארט לאמ ליפ ןעוועג ןענעז

 4 לאגטס .קכ

 זיא תמא רעייז שטאכ ןוא ,ןעמארגארפ-עיזיוועלעט ןוא

 ןסיורג א טאהעג ייז ןבאה ,רערעטיב א ןעוועג לאמטפא
 .טפאשלעזעג רעשיליופ רעד ןיא גנאלקפא ןוויטיזאפ ןוא

 קיטאמעט רעד ןיא גנוטכיר-טפיוה יד ןעוועג זיא אזא

 -ימאד ןעגנופאש עשיטעאפ יד ןיא .גנופאש סיקודאגיוו ןופ
 יד ייב שידק רעד ,רוכזי רעד --ןאט רעשיגעלע רעד טרינ

 .קענאדיימ ןופ סנוויוא

 -יטעט עשיריצעזרעביא יד ןקרעמפא אד ךאנ ףראד ןעמ

 ,םכילע-םולש ןופ ןעגנוצעזרעביא ענייז .ןיקזדאגיוו ןופ טייק
 .דנא"א ףארדנעוו ,ןאזלעגרעב דוד ןופ

 ,1967 ראי ןיא ןליופ ןיא ןשינעעשעג עשידיי-יטנא יד ךאנ

 זיא סאוו ,רעביירש רעטשרע רעד ןעוועג יקזדאגיוו זיא
 .ווצ ןבעגעגסיורא רע טאה אד .לארשי ןייק ןראפעגסיורא

 סאד ."גנושראפסיוא רעד וצ ןטלאהראפ' ןאמאר םעד ,דנא

 עכלעוו ,רעכיב 40 יד ןופ סנייא ןעוועג זיא ךוב עקיזאד

 -ראוו רעד ךרוד ןראוועג טריקסיפנאק 1957 ראי ןיא ןענעז
 רעד ןיא לארשי ןיא סיורא זיא ךוב סאד .רוזנעצ רעוועש

 סע זיא קיטייצכיילג טעמכ ןוא ,תירבע ףיוא גנוצעזרעביא

 ןיא עיסרעוו רעשיליופ רעלעניגירא רעד ןיא ןענישרעד

 -שטייד ןיא גנוצעזרעביא רעשטייד רעד ןיא ךיוא ןוא ,זיראפ

 .דנאל

 -לושאב עסיורג א זיא "גנושראפסיוא רעד וצ ןטלאהראפ"

 ןגעק ,ןליופ ןיא םעטסיס ןשיאייצילאפ םעד ןגעק גנוקיד

 זיא עכלעוו ,רודעצארפ רעכעלשטנעממוא רעשיגארט רעד

 עשיטסינילאטס יד ךאנ השוריב ןראוועג ןעמונעגרעביא
 .דנאבראפנטאר ןיא ןראטיזיווקניא

 ןליופ ןיא םירבחמ עשידיי ןופ רעכיב עלא ןיא טעמכ

 ןיא דיי ןופ טייקמאזנייא עמאזיורג יד קורדסיוא םוצ טמוק

 ןוא ףרַאד ןיא -- טייקמאזנייא .ןויסנ ןסיורג ןופ העש רעד

 םעד ןשיווצ ןוא ןלאוטקעלעטניא ןשיווצ ,טאטש רעד ןיא

 -נא ןוא לזמ טאהעג רעצעמע טאה לאמלייט .ןומה ןטושפ

 ןוא ןעמאזנייא םעד ןופ ךיז טאה סאוו ,טסירק א ןפארטעג

 ,םיא ןופ ןפאלטנא טשינ ,טקורעגפא טשינ ןטריבירקסַארפ

 רעד ףיוא ךיז טלעטשעג ,טנאה יד טגנאלרעד : ךופיהל ראנ

 עגעי ןיא טניירפ אזא טאה סאוו רעד .ןטגלאפראפ ןופ טייז

 רעכעלטסירק רעד ,ךעלקילג ןעוועג זיא רעד ,ןענופעג ןטייצ

 ךאנ זיא טלעוו יד זא ,תודע רעד ןעוועג זיא טניירפ

 עלא ןעגנאגעגרטנוא טשינ ךאנ ןענעז סע זא ,טלעוו א

 ןדעי א טשינ רעבא .ןימ ןכעלשטנעמ ןופ ןטרעוו עלאראמ
 .טרעשאב ןעוועג קילג אזא זיא

 יד ,םאזנייא רעייז יוזא ןעוועג ןענעז ייז ביוא ןוא

 אד ןענעז ייז לייוו ,ראפרעד רשפא סע זיא --ןדיי עשיליופ
 ךעלטפאשלעזעג ,דמערפ לערוטלוק -- דמערפ ןעוועג דימת
 -רעד רשפא 1 עיגילער רעדמערפ א ןופ עקיביולג ,דמערפ

 טלאוועג טשינ יצ ,טנאקעג טשיג ךיז ןבאה ייז לייוו ,ראפ

 ? ןרילימיסא

 ובעגעג "ןאדעס" ןאמאר ייז ןיא טאה ץרעה לעוואפ

 ןיא ןזיירק עשידיי ענעי ןופ אקווד זילאנא ןשיגאלאכיספ א

 ןיוש ןענעז רעדא ,טרילימיסא אי ךיז ןבאה עכלעוו ,ןליופ

 ןאק ןעמ .רוד ןטירד ןופ יצ ןטייווצ ןופ ןטנאלימיסא ןעוועג

 -אב ןדעי ןופ םידמושמ ןופ ןפיט ןעניפעג ךוב ןייז ןיא
 סאוו ןשטנעמ .עטכישעג רעשידיי רעד ןיא רנאשז ןטנאק
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 .גנומאטשפא רעשידיי רעייז ןגעוו זמר ןדעי ראפ ןפיולטנא

 ראפ ןטסנידראפ עסיורג טימ ןטנאלימיסא ןוא םידמושמ
 ךיוא ןוא .דנאל ןשיליופ םעד ראפ ןוא קלאפ ןשיליופ םעד

 ןבילבראפ ייז ןיא זיא סע סאוו עכלעזא ,םידמושמ ערעדנא

 עכלעזא ךיוא ןוא .ןדיי ראפ טנעמיטנעס ןופ קנופ א
 ,ןאראב ןופ לטיט םעד ןגארטעג ץלאטש טימ ןבאה סאוו
 ןוא ימ סיורג טימ אמתסמ ןבאה סעדייז ערעייז ןכלעוו
 .ןטייצ ספסוי ץנארפ ןיא ןבראוורעד טלעג ךס א ראפ

 טנזיוט ןעצ ערעכעה יד וצ טרעהעג טאה ייז ןופ לייט א
 .1939--1918 ןראי יד ןשיווצ טפאשלעזעג רעשיליופ רעד ןיא

 יד ןצראה םוצ ןעמונעג ךיז ןבאה ייז ןופ עלא טשינ ןוא
 -עד יד ,ןראי רעקיסיירד יד ןופ ןשינעעשעג עשידיזיטנא

 רעד רעטנוא טנגוי רעשיטסישאפ רעד ןופ סעיצארטסנאמ
 -איפ וואלסעלאב ןטמיראב קירעיורט םעד ןופ גנוריפנא

 ךיז ןבאה ןטנאלימיסא עקיזאד יד ןופ עלא טשינ .יקצעס
 קידנרעה ,טפנוקוצ רענעגייא רעד ןגעוו טסנרע טכארטראפ
 ןעמ ןעוו ,ןטעטיסרעווינוא יד ףיוא סערוטנאווא יד ןגעוו

 -ןרעל יד ןיא טזאלעגניירא טשינ ןטנעדנוטס עשידיי יד טאה
 עקניל יד ףיוא ךיז ןצעז וצ ,ליז ןעגנוווצעג רעדא ,ןלאז

 ןסיוועג א ןיא --גאט ןסיוועג א ןיא רעבא .לאז ןופ טייז

 -ראפ ןופ םעט םעד ןליפרעד וצ ןבעגעג ייז ךיוא ןעמ טאה גאט
 -נאפ רעד זא ,ןראוועג ראלק טלמעד זיא סע ןוא ,גנוגלאפ

 זיא ,טצישעג טציא זיב ייז טאה סאוו ,עיצאלימיסא ןופ רעצ

 .יורטש סיוא ,ריפאפ סיוא ראנ ,לאטעמ סיוא ןעוועג טשינ

 עיצאלימיסא אלעמראפ ןוא עקיטסייג עלופ יד ביוא זיא
 סאוו -- ןפלאהעג טשינ טאה דמש רעד ביוא ,טשינ טפלעה

 לייוו -- ןדיי םעד ןצישאב אי ןאק סאוו !ןפלעה אי ןאק

 -כיוו יד ,זייוואב ןלופ"ייוו םעד ןעמוקאב ךאד רימ ןבאה טא
 -טנא ןוא ןליוו םעגעגייא רעייז ןגעקטנא זא ,עיצקעל עלופ

 ןבילבעג טרַאפ ייז ןענעז ,גנוגייצרעביא רענעגייא רעייז ןגעק

 ןגיוא יד ןיא ךיוא וליפא ןוא ,ןטסישאפ ןופ ןגיוא יד ןיא ןדיי
 .םוטרעגריבניילק ןשיליופ ןופ ןוא לדא ןישילופ ןופ

 רעשיגארט רעד ,1939 ראי סאד ךיז טרעטנענרעד סע
 ןעניפעג ןאמאר סצרעה לעוואפ ןופ ןדלעה יד .רעבמעטפעס

 ןענעז טניירפ -- םיצירפ עשיליופ ןופ טפאשלעזעג א ןיא ךיז

 ךיוא ןוא ןדיי ענעזעוועג רעדא ,עטרילימיסא יד ,עלא אד
 ןופ טייצ יד ןא ךיז טבייה סע ןוא .עקילעדא עשיליופ יד

 ייב ןיוש ןענעז ייז ,ןשטייד יד ךיז ןרעטענרעד סע .ןויסנ
 יד ןטארטעגרעביא ןיוש ןבאה ייז ,ץענערג רעשיליופ רעד
 לופ זיא דרע רעשיליופ רעד ףיוא טבעל'ס רעוו .ץענערג

 ליז ,ןיירא ןטכארט ,עלעדא יד ,ייז .דחפ ןוא ורמוא טימ
 -- טפנוקוצ רעטנעאנ רעד ףיוא ידנעוויוו סודאמ א ןכוז

 ןיוש ךיז ןלעוו ייז ,םיצירפ ךאד ןענעז ןשטייד יד ךיוא

 .ןקידנעטשראפ

 יז ןשיווצ ןענעז סע זא ,ךיז ייז ןענאמרעד םיצולפ ןוא
 : עיראגעטאק רעטייווצ ןופ עקילדא ןוא םיצירפ ךיוא ןאראפ

 -טנא ןאמאר סצרעה לעוואפ ןופ םידמושמ יד ןעייג .ןדיי
 ,םאזנייא לרוג רעייז ןגעקטנא ןוא ראפעג ןסיורג םעד ןגעק

 -עס) .ןאדעס רעייז ךרודא ןבעל ייז .הלפמ ןופ ליפעג ןטימ
 ןבאה ןזיוצנארפ יד ווו ,ךיירקנארפ ןיא לטעטש א זיא ןאד
 ןיא יימרא רעשטייד רעד ןופ הלפמ עסיורג רעייז ןטילעג

 .(1870 ראי
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 -עס" ןאמאר רעד זיא ןראי רעקיצכעו יד ןופ ףוס םייב
 רעשיטימעסיטנא רעד בילוצ לעוטקא ןראוועג רעדיוו "ןאד
 -סעלאב .ןזיירק-ייטראפ ןוא עשיכולמ יד ןופ עדנאגאפארפ
 ,ןאמאר סצרעה ןיא ןענעקרעד רימ ןכלעוו ,יקצעסאיפ וואל
 -עד רעשיטסישאפ רעשיטנעדוטס א טימ ןא טריפ רע זעוו
 -איפ ,ןראי רעקיסיירד יד ןיא עשראוו ןיא עיצארטסנאמ
 -נומ םעניורב א ןגארטעג טלמעד טאה רעכלעוו יקצעס

 סאקלומאג ייב זיא ,םערַא ןפיוא ץיירקנקאה א טימ ריד
 גנוריגער רעד ןופ ןאמ-סגנויורטראפ א ןראוועג טפאשרעה
 .ייטראפ-רעטעברא רעשיליופ רעקידנשרעה רעד ןופ ןוא
 -יושנא עשיטילאפ ערעייז טימ ךיז ןבאה סאוו ,ןדיי יד ןוא
 -רעניא רענעפורעג יוזא רעד ףיוא טלעטשעגקעווא ןעגנו
 -יזאפ רעשיראטאלימיסא טסייה סאד ,רעשיטסילאיצאנרעט
 עבלעז יד טעבלעגכרודא לֶאמ א ךַאנ ןוא רעדיוו ןבאה ,עיצ
 ןעמאנ ןטימ טנכייצאב טאה ץרעה לעוואפ עכלעוו ,הלפמ
 ."ןאדעס"

 טייקמאזנייא רעשידיי רעד ןופ טקעפסא ןרעדנא ןא טימ
 שזעימיזאק ןופ "ןַאסמַאס" ןאמאר רעד ןא ךיז טבייה
 .ס*דגארב

 עכעלטע ןופ ךשמ ןיא זיא סאוו ,ךוב עקיזאד סאד
 -פיוא ליפ ןיא ןליופ ןיא ןענישרעד ראי קיצנאווצ ןוא

 -יל לד ןשיווצ טרא וויטאטנעזערפער א טמענראפ ,סעגאל
 ןיא עידעגארט עשידיי יד ןרעדליש סאוו ,קרעוו עשירארעט
 דרוד ןבירשעג זיא ךוב סאד .םישטנעיוושא ןופ טייצ רעד
 רעשיליופ רעד ןיא רעטסיימ א זיא רעכלעוו ,רעביירש א
 ךייהטשינ םוש ןייק זא ,יוזא סע זיא ןבירשעג ןוא ,ךארפש

 טשינ ךימ לאז רענעייל רעד .ןזיואב טשינ סע טלאוו
 ידכב ,דיי א אקווד ןייז טשינ זומ ןעמ :ןייטשראפ טכעלש

 אקווד ןייז טשינ זומ ןעמ .לרוג ןשידיי ןגעוו ןביירש וצ
 -ירפא יד ןופ ןעמעלבארפ יד ןרעדליש וצ ידכב רעגענ א
 ןטסייממוצ וליפא ,רעצנאג רעד ייב רעבא .רעקלעפ רענאק
 -מוא ךאד זיא ,רעביירש ןטוג א ןופ עיציאוטניא רעלעטבוס
 יד ןפוא אזא ףיוא ןרעדליש וצ "ןסיורד ןופ" ךעלגעמ
 ,ןעגנונעפאה ,ןעגנושיוטנא ,ןדייל עשידיי ןופ ןסנאוינ עלא
 ןיא רעדא ,גנוטראוורעד ןוא גנולפייווצראפ ןופ ןסנאוינ עלא
 -יוו ןטוג ןשידיי ןופ ןסנאוינ עלא יד : סעיצאוטיס ערעדנא
 -ליש סידנארב .ןראוועג ןעמונעגנא טשינ ןענעז עכלעוו ,ןל

 -יטנא" ,"ןאסמאס" ןענאמאר ענייז ןיא ץלא סאד טרעד
 ."טאטש עטגיזאבמוא יד"  ,"אנאג

 םוקמוא ןופ העש רעד ןיא טייקמאזנייא עשידיי יד
 רעקיסיירד יד ןיא ןעגנומיטש יד ןופ ךשמה א םיא ייב זיא
 זיא רשפא ,רעירפ ךס א ןיוש םאזנייא זיא דלעה ןייז .ןראי
 ןייז טימ ,ןעמאנ ןשידיי ןייז טימ םאזנייא ןעוועג דימת רע
 ןייז טימ ,ראה עצראווש ענייז טימ ,עזסיוא ןשיטימעס
 ןוא ןעיצרעד םיא ליוו עכלעוו ,עמאמ רעמערא רעשידיי
 זיא טייקדמערפ ןופ טנאוו א .רעטקאד א ףיוא ןדליבסיוא
 זיא רע .טייקיטליגכיילג ןוא טייקדמערפ ןופ ,םיא םורא
 ןענעז ןשטייד יד רעדייא ךאנ שטנעמ רענעכארבעצ א
 .ןעמוקעגניירא

 סעיסקעלפער גנוצאשפא רעקיזאד רעד ייב ךיז ןקעוו'ס
 ןטלאהעג סע טאה רעביירש א אקווד : ךוב ןופ דנאר ןפיוא
 -סידערפ עשיכיספ יד זא ןכיירטשוצרעטנוא קיטיונ ראפ
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 -כאוושעגפא ןא ןעוועג זיא ןדיי עשיליופ יד ןופ עיציזאפ

 -ראפ ןענעק וצ ידכב ,רעירפ ענעכארבעצ ןיוש א ,עט

 -ראפ םיא ןבאה הייז יוו ,שרעדנא לרוג רעייז ןגארט

 זיא דלעה סעסידנארב ןופ עיפארגאיב יד :רעמ ךאנ .ןגארט
 -רעד רימ זא 1939 זיב ןראי יד ןיא ןיוש עשיגארט אזא

 ,דנאטשרעדיוו ןייק ,ףמאק םוש ןייק םיא ןופ טשינ ןטראוו

 דלאג בקעי טעוו ךאד--ךאד ןוא .טייקשידלעה םוש ןייק

 ןסיירטימ טעוו רע ;תוחוכ ענעגייא יד רעביא ,ןפמעק

 םוצ ןסיירטימ םיא ןלעוו ערעדנא ןוא ףמאק םוצ ערעדנא

 לוו יוזא ןעמוקמוא ףמאק ןקיזאד ןיא טעוו רע ןוא ,ףמאק

 טעוו ,םיאנוש יד ךרוד טלגנירעגמורא --רוביגה ןושמש

 .דראמטסבלעז ןייגאב רע

 -ארעטיל א זיא סידנארב שזעימיזאק ןופ עיגאלירט יד
 רעד .ןליופ ןיא טייצ-עיצאפוקא רעד ןופ קינארכ עשיר

 וצ ןזיואב טאה רבחמ ןופ טנאלאט רעשיפע רעסיורג

 ןא ףיוא .שינאמוה ןוא קידתמא זיא סאוו ,קרעוו א ןפאש
 ןוא עלאנאיצאנ עסיורג יד םורא סע טמענ ןפוא ןשיפע

 -עגרעדנאנאפ ךיז טאה סאוו ,עידעגארט עכעלשטנעמ
 .דרע רעשיליופ רעד ףיוא טליפש

 רעכייר ןייז ןיא ןוא ןענאמאר ייר א ןיא טאה סידנארב

 טימ ךיוא ךיז ןעמונראפ קיטסיצילבופ רעשירארעטיל

 -ינע עשיליופ-לאנאיצאנ ךיוא ןוא עשיליופ-ללכ עלעוטקא

 ,עכעלטפאשטריוו ןגעוו ךס א ןבירשעג טאה רע  םינ

 ןקיטנייה ןופ ןעמעלבארפ עלערוטלוק ןוא עשיטילאפ

 עוויטאגענ יד וצ  גנאגוצ רעשיטירק ןייז ןוא ,ןליופ

 םיא טַאה ןבעל ןכעלטפאשלעזעג ןופ ןעגנוניישרעד

 א ךיוא ןוא רענעייל יד ןופ עיטאפמיס ךס א טפאשראפ

 עשיאייטראפ ,רעקיטירק-םישזער יד ןשיווצ םיאנוש לסיב

 ןדעי ייב זא ,תמא זיא'ס ביוא רעבא .וו"אא רעריפנא

 ךיז טנכער ,ייז ןופ לייט א ייב סנטסעדנימ רעדא רעביירש
 -ירט יד ןסידנארב ייב סע זיא ,קרעוו סיורג ןייא זיולב

 -אד יד ןיא ןענעז סע .טייצ-המחלמ רעד ןגעוו עיגאל

 ןעלטיפאק עטפאהרעטסיימ טושפ ןאראפ רעכיב עקיז

 ןבַאה רעקיטירק .טפאשרעריטראמ רעשידיי רעד טעמדיוועג

 רעקינייוו רעמ עכלעזא טימ טנכייצאב ןעלטיפאק עקיזאד יד

 רעלדנעטשפיוא יד יוו טקנופ ,ןדלעה סעסידנארב :רעטרעוו

 .דובכ ןשידיי םעד טעוועטארעג ןבאה ,אטעג רעוועשראוו ןופ

 -ראפ גנורילומראפ רעקיזאד רעד ןיא אד זיא'ס זא ןיימ'כ
 יד טשינ .שינעדנעטשראפסימ עקידנקדיילאב עבארג א ןא

 ,דובכ רעייז ןקידייטראפ טראד טפראדעג ןבאה ןדיי
 .טארדאב ןעוועג טשיג זיא דובכ רעשידיי רעד  לייוו

 ,ןאגַאלס רעד .ןבעל עשידיי סאד ןעוועג זיא טָארדאב

 יד  דובכ רעייז ןקידייטראפ טפראדעג ןבאה סע זא

 ןוא ענעכארבעצ ,עזאלפליה יד ,עטעדראמעג קידלושמוא

 ןאגאלס רעקיזאד רעד --טיוט םוצ ענעבירטעג ,עכאווש

 יִז ןבאה אטעג רעוועשראוו ןיא .רעכעלסירדראפ א זיא

 -ימ עקיזאד יד ןעוועג טראד זיא סע לייוו--- טפמעקעג

 -עג זיא סע יוו יוזא ןבראטש וצ טייקכעלגעמ עלאמינ

 סע ווו טראד זא ,סע טסייה יצ רעבא .ןושמש ןבראטש

 ,ןענאילימ ןוא רעטנזיוט רעטרעדנוה ןעמוקעגמוא ןענעז

 -כעלגעמ עלאמינימ עקיזאד יד טאהעג טשינ ןבאה ייז ןוא

 -יוו ןלעטש וצ חוכ ןלאמינימ םעד רעדא ףמאק םוצ ןטייק
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 -יוו ןוא ?דובכ ןא ןעמוקעגמוא ייז ןענעז -- דנאטשרעד

 -- דובכ ןייז ןקידייטראפ טפראדעג סע טאה רעוו :רעד

 -וענ רעד טשינ ,ףליהעג ןייז טשינ ,רעדרעמ רעד טשינ

 ? ןברק רעד אקווד ראנ -- רעיושוצ רעוויסאפ ןוא רעלארט

 -אב ןפוא ןשיטסילאודיווידניא רעמ א ףיוא ,שרעדנא

 ביוא .יקצינדור ףלאדא עידעגארט עשידיי יד טלדנאה

 זיא ,רעקיאזארפ ןשיפע ןא ןופ רעטסומ א זיא סידנארב

 -רעד זיא'ס ביוא --רעקיריל א עזארפ ןייז ןיא יקצינדור

 -ארפ רעד ןיא קיריל טראוו ןטימ ןצונאב וצ ךיז טביול

 -ליש רעד ללכ ךרדב ןיא יקצינדור .גנופאש רעשיראטאז

 -נובעלרעביא יד ךרוד עידעגארט רעשידיי רעד ןופ רערעד
 -נעמ ךיז ןזייוואב ןעגנולייצרעד ענייז ןיא .דיחי ןופ ןעג

 םוניהג ירודמ ענעדיישראפ טבעלעגכרודא ןבאה סאוו ,ןשט

 ןעמ ןאק יצ רעבא .קידעבעל סיורא םיא ןופ ןענעז ןוא

 ? עיצידנָאק רעטרימראפעד טשינ א ןיא םוניהג ןופ סיורא
 סע לוו יוזא ןעמעטא ןוא םוניהג ןופ סיורא ןעמ ןאק יצ

 -עג טשינ ןטראד ןענעז עכלעוו ,ןשטנעמ ערעדנא ןעמעטא

 םעד טליפעג טשינ ?ןעזעג טשיבג ןבאה עכלעוו ,ןעוו

 ןראפ דחפ םעד טליפעג טשינ ,םיפוג עטנערבעג ןופ חיר

 טשיג ןוא אטעג ןופ הפירש יד טניווועגייב טשינ ,טיוט

 ,רעדניק ןופ ךעלמיפוג יד ןגיוא ענעגייא יד טימ ןעזעג

 ? ןסאג יד ןיא טרעגלאוועג ךיז ןבאה סאוו

 ןדלעה יד וצ ךעלנע --ןבאה ןדלעה עשידיי סיקצינדור

 -עגסיורא --דלעפלעפא ןורהא רעביירש ןשיערבעה ןופ

 ןשיכיספ ןראבלייהמוא ןפיט א עכאפע-רעגאל רעד ןופ ןגארט

 ןיא עקעפעד ןקיזאד םעד טרעדליש דלעפלעפא .טקעפעד
 -ארעטיל סיקצינדור .קיראפאטעמ רעסיורג א ןופ םראפ

 ענייז :רעשיגאלאכיספ-שיטסילאער א זיא דאטעמ רעשיר
 ןופ ןכירטשדרעטקאראכ יד טימ םורא ךיז ןגארט ןדלעה

 זדנווו ערעייז ןוא טעדנוווראפ ןענעז ייז ,טייקשרעדנא

 -מאזנייא יד זיא דנווו עטסרעווש יד ןוא .טשינ ךיז ןלייה

 ,קז א ןופ רעדא שטנעמ ןגנוי ןופ טייקמאזנייא יד .טייק

 ענייז טימ ןוא ןעגנוראפרעד ענייז טימ סיורא זיא סאוו

 ,שינעטלעהאב א ןופ ,אטעג ןופ ,רעגאל ןופ ןסקעלפמאק

 ,ךיז ןופ ןפיולטנא רע טווורפ טציא ןוא דלאוו ןופ רעדא

 -נביילב רעדא ;ןעמאנ ןשידיי ןופ ,עטאל רעלעג רעד ןופ

 ,ראפשנא ןא ,ןעלנָא ןא רע טכוז ןעמאנ ןשידיי םייב קיד

 טכעלפ סאוו סקיוועג עכאווש א יוו ,גנוציטשרעטנוא ןא

 טשינ רעבא .םיוב ןקראטש א םורא סמערא עריא םורא

 טייקמאזנייא .ןטקעפע עטוג עזאיבמיס עקיזאד יד טיג דימת

 רעד טימ .טרעיוד טייקמאזנייא יד  .טייקמאזנייא טביילב

 -עגכרוד זיא עיצקעפסארטניא רעשיגאלאכיספ רעקיזאד

 ןיא ,ןעייסע ענייז ךיוא ןוא .עזארפ סיקצינדור ןעגנורד

 -אנא ןרעוו טייקיטייצטנייה רעד ןופ ןעמעלבארפ יד עכלעוו

 -לעזעג ןופ טיבעג ןפיוא -- שיטירק ןוא ףראש טריזיל

 זא ראלק זיא סע ןוא .ג"דא טסנוק ,רוטלוק ,ןבעל ןכעלטפאש

 -רעד ןעגנוטכארטאב עקיזאד יד ןזומ ןטייצ ערעזדנוא ןיא

 -רעד סע רעכלעוו וצ ,עיזולקנאק רעבלעז רעד וצ ןריפ

 (עלא טשינ רשפא שטאכ) ןפאזאליפ ןוא רעביירש ןעייג

 -עגלא יד :טלעוו רעיירפ רעקידברעמ .ג .א רעד ןיא ךיוא

 יבגל ,טפאשלעזעג רעד יבגל דיחי ןופ טייקמאזנייראפ עניימ

 זיא סאד רעבא .וו"אא קינכעט רעסיורג רעד ,הכולמ רעד
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 .ייסע ןקיזאד םעד ראפ טשינ ,עמעט ערעדנא ןא ןיוש

 -דור גנופאש עצנאג יד זא ןלעטשטסעפ ךיוא ףראד ןעמ

 -עט רעשידיי רעד ךעלכעזטפיוה טעמדיוועג זיא סיקצינ
 -ירשעג ןלעוואנ עטשרע יד ןופ ןיוש קידנבייהנא ,קיטאמ
 .ןראי רעקיסיירד יד ןיא ענעב

 ןלעוואנ ענייז ןופ ךעלטייז טרעדנוה עכעלטע קידנענעייל
 א ןעמ טמוקאב ,ןדאירעפ ענעדיישראפ ןיא ענעבירשעג

 ןייז ,ןבערטש קיצנייא ןייז סאוו ,רוד שידיי א ןופ דליב

 ןיימעגלא סאד ןכיירגרעד ןעוועג זיא רעגאב רעקיצנייא
 ףירגאב םעד ןלייטרעדנאנאפ טשינ--טכער עכעלשטנעמ

 -אב ענענאראפ יד ןקעמפא ,שטנעמ ףירגאב םעד ןופ דיי
 רעבא .רעטרעוו ייווצ עקיזאד יד ןשיווצ ץענערג עקידנקדייל

 טאה רעביירש רערעדנא םוש ןייק טשינ ,יקצינדור טשינ
 זיא רעגאב רעקיזאד רעד זא ,ןלעטשטסעפ טנאקעג טשינ

 .ןליופ ןיא ןראוועג םויקמ

 ןופ עטעוועטארעגפא יד ,ןדיי ענעבילבעג-ןבעל יד ,ייז
 -אטשעגפיוא יד ,תומה-ךאלמ םענופ ענענורטנא יד ,םוניהג

 וצ ןעגנולעג תמאב ייז זיא יצ -- םיתמה-תיחת ענענ
 -יא עקאט סאד ליז ןבאה ? ןוויוא-ךעלאק ןופ ןפיולטנא
 ,רעדרעמ םעד ,רעגלאפראפ םעד -- ךיז רעטניה טזאלעגרעב
 ? ןכייצ סנייק ,קיטסאווס ןופ ןכייצ םעד

 א ןילא ,אוואלשיפ-יאקסוואלזאק | אגיוודאי

 ריא ןיא טיג ,טדאטשנעיזערעט ןופ ןירעלטעצאק ענעזעוועג
 .עגארפ רעקיזאד רעד ףיוא הבושת עוויטאגענ א עזארפ

 טזאלב סאוו טניוו רעד : שידיי) "ִאנָאטנָאמַארט" ךוב ריא

 זא ,עזעט רעד ןופ גנוציטשרעטנוא ןא זיא (גרעב יד ןופ

 םענעי ןופ ךיז ןעיירפאב וצ ןעגנולעג טשינ זיא םענייק
 ןליז ןקריוואב וצ דגאטשמיא טשינ זיא רענייק ,ראמשאק
 טשינ זיא רענייק .ןסעגראפ ןלעוו ןוא ןענעק לאז רע ןורכז

 ןופ דליב סאד סעיוו יד רעטנוא ןופ ןשיווראפ וצ חוכב

 -נאפ דנאטשמיא טשינ זיא רענייק ,סנעמיוק עקידנכיור יד
 ע-עלשטנעמ עטנערבראפ ןופ ךורעג םעד ןביירטוצרעדנא

 -ענייק ,רעגאל ןופ ןפאלטנא טשינ זיא רענייק .רענייב
 ןענעז ייז :תמא .ןראוועג טיירפאב טשינ רעגאל ןופ זיא
 -ראפ זיא רעגאל רעד רבא ,רעגאל ןיא ןבילבראפ טשינ

 םוטעמוא ךיז ןיא םורא םיא ןגארט ייז .ייז ןיא ןבילב
 ןיב רשפא ,דימת -- ןעייג ייז ווו םוטעמוא ,ןענעז ייז ווו

 .הסיסג ןופ העש רעד וצ

 לז ליוו ,טשינ ליוו "אנאטנאמארט" ןופ ןידלעה יד

 טכארבעגמוא זיא סע ווו ,דנאל ןיא ןבעל -- טשינ ןעק
 רעטייוו רעד ןיא :טביילג יז .קלאפ עשידיי סאד ןראוועג

 -עג טשינ ןשטנעמ ןבעל סע ווו טראד ,טלעוו רעיירפ

 ,טראד -- ןסקעלפמאק ןופ עיירפ ,רבע םעד ךרוד עטלכיורטש

 ,ענעגאלשעג טשיג לאמנייק ןשטנעמ ןשיווצ טראד ראנ

 ראנ ,עטארדאב טשיג ןוא עטקידיילאב טשינ לאמנייק

 -נעגנאגראפ רעד ןגעוו ןסעגראפ ןענעק יז טעוו טראד

 -עז טשינ עלא יד ןקאהפא ןענעק יז טעוו טראד ,טייה

 -אב סאוו ,קירטש ןוא םידעפ ענענאראפ רעבא עראב

 .טייצ רענעגנאגראפ רעד טימ יז ןטפעה
 דרוד טרעדנאוו יז ,דנאל וצ דנאל ןופ טראפ יז ןוא

 גונעג ךאנ חא רז ,רךעדנעל ןוא טעטש ךרוד ,עפארייא
 לז ןוא ,טשרוד-סנבעל םעד ןליפ ןענעק וצ ידכב גנוי-

 00 םירכהמ עשידוי

 .עקידנקנעב א ,עקידנכוז א ,סמערא ענעפא טימ טייג
 ןיא -- ךיז ןיא ,חומ ןיא ןוא ןצראה ןיא -- ךיז ןיא רעבא

 -אב ןרעווש םעד ךיז טימ יז טגארט עריא םישוח עלא

 לאמנייק םיא ןופ ןיוש ךיז טעוו יז .רעגאל םעד :טסאל
 -טיה םעד ןעז יז טעוו ןאמ ןדעי ןיא .ןעיירפאב טשינ
 טאטש רעדעי ןיא .טגלאפראפ יז טאה רעכלעוו ,טסירעל

 א רעדא עקניניילק א ,ץנעצסינימער א ןענעקרעד יז טעוו
 -עז עכלעוו ,טעטש ענעי ןופ -- גנונאמרעד א  ,עסיורג
 זיא יז .טיוט ןופ ןקירבאפ ןיא ןראוועג טלדנאווראפ ןענ
 -רעגאל יד ךרוד עקידעבעל א סיורא זיא יז .טליפשראפ
 ןופ ןסינעג וצ חוכב טשינ ןיוש זיא יז רעבא ,ןרעיוט

 סנוויוא ןוא תוסיפת ןוא ןרעגאל יד לייוו .טייהיירפ רעד

 טציא ייז ןענעז ריא ןיא -- יא םורא טשינ טציא ןענעז
 -עגניירא ליז ןענעז המשנ ןוא בייל ריא ןיא שינאגרַא
 ךיז ןופ ךיז ןעמ ןעק ? ךיז ןופ ןפיולטנא ןעמ ןעק .ןסקאוו
 ? ןעיירפאב ןיילא

 ןופ עיצפעצנאק עשיגאלאכיספ-שירעלטסניק עכעלנע ןא

 םעד ייב רימ ןענעגעגאב קיטאמעט-רעגאל ןוא אטעג רעד
 זיא סאוו" ךוב םענכא .באשטרוק ןאי רבחמ ןשידיי

 סע ווו רעגאל א .דנא .ווצ רע טביירשאב "? שטנעמ א
 רעד ףיוא טשינ לאמ סאד רעגאל א ,ןדיי ןעוועג ןענעז
 -פאב רעד ברע דנאלשטייד ןיא ראנ ,עיראטירעט רעשיליופ
 רעד וצ זיב טרעטאמעגסיוא ןיוש ןענעז ןשטנעמ יד .גנוייר

 -ראטש ןשטנעמ .ןטייקכעלגעמ עכעלשטנעמ יד ןופ ץענערג

 -עג ןבירטעגנעמאזוצ אד ןענעז ייז -- זייוונסאמ טציא ןב
 ןטצעל ןיא ,ןקיצנייא ןייא ןיא ןקאראב ליפ ןופ ןראוו

 ןופ .ןעמעטא םוצ טפול ןייק טשינ ןיוש ןבאה ייז ,קאראב
 :טגאזעג רעסעב רעדא ,סיורא ןעמ טגארט טייצ וצ טייצ

 רעביא ןעמ טיג פעק יד רעביא ראנ ,טשינ טגארט ןעמ
 רע ןעוו ןוא רעפרעק ןטיוט םעד טנאה וצ טנאה ןופ

 א ףיוא ןעמ טנפע ,לעווש רעד ייב ןיוש ךיז טניפעג
 ןופ טפול לסיב א ןיירא טייג טלמעד ןוא ריט יד עלייוו
 ,סעיצאנאטעד יד ךיז ןגארט ןטייוו רעד ןופ ןוא .ןסיורד
 עשיטנאילא יד ןופ ןעמורב ערעווש סאד ךיז טרעה סע
 ,טנעאנ ראג ןיוש ןענעז רענאקירעמא יד ,ןענאלפארייא

 -סיוא ,ןרעיודסיוא זיולב .ךיז טרעטנענרעד טייהיירפ יד
 עכעלטע ךאנ רשפא ,העש א ךאנ ,טונימ א ךאנ ןרעיוד
 יז ןעמ טעוו יצ רעבא --טנעאנ זיא טייהיירפ יד .העש

 -עטא םוצ טפול ןלעפסיוא טעוו ךאנ ןעמעוו ? ןבעלרעד
 סנעמעוו + ןטלאהסיוא טשינ םעוו ץראה סנעמעוו ? ןעמ

 עבמַאב א ןגיילרעטנוא ןלעוו ןשטייד יד ביוא ןוא ? ןעגנול
 יד ןדניצרעטנוא ייז ןלעוו רשפא ? קאראב םעד רעטנוא

 ? ךעלטערב עטנקורטעגסיוא סיוא טנעוו ריפ עקיזאד

 .גנולפייוצראפ רעד טימ ךיז טלגנאר גנונעפאה יד

 סאוו ,עקראטש קיטסייג ןשטנעמ ןאראפ ןענעז ,םוטעמוא רעבא

 ןופ רענייא זיא טא .ןשטנעמ ערעדנא יבגל קידנעיצוצ ןקריוו

 רשפא .דלעה רעראלובאפ רעטכארטעגסיוא סבאשטרוק -- ייז
 ןעוועג ןענעז אמתסמ ,טכארטעגסיוא טשינ ראג רע זיא

 ,רעכאווש רעדעי ,רעקראטש רעדא רעטוג רעדעי .?כלעזא

 -כערטרעדינ רעדעי ,רעלעדייא רעדעי ,רעטכעלש רעדעי
 -סיזקע טזומעג ךאד ןבאה םוניהג םענעי ןיא -- רעקיט
 .ןרעטקאראכ עכעלשטנעמ ןופ ןסנאוינ עלא ןריט



 יד ךיז םורא טעייז רע .קראטש זיא דלעה סבאשטרוק
 -ילילג ןוא ןפאה ףראד ןעמ זא ,גנוגייצרעביא עטשטנעבעג
 .םולח ןזייב ןופ ,ליפש ןזייב ןופ ףוס ןטוג םעד ןיא ןב

 -רעביא ןייז לאז ןעמ יוו ,יוזא ןריפפיוא ךיז ףראד ןעמ
 .ןבעלרעביא טעוו ןעמ זא ןוא ןבעל טעוו ןעמ זא ,טגייצ

 רעד ףיוא טקוקעג טשינ ,ןירפפיוא ךיז ןעמ ףראד יוזא
 ןעמ זא ,ףיורעד טקוקעג טשינ ,טייקכעלקריוו רעלאער

 רעקיזאד רעד ןיא ךאנ ,טנייה ךאנ ןעמוקמוא רשפא טעוו

 :התעש

 םורא טיירפשראפ גנוגייצרעביא אזא ןוא טכארט יוזא

 עקיזאד יד ןץא טשטנעבעג ןוא .דלעה סבאשטרוק ךויז

 -ראק טסע ןעמ ןעוו טלמעד טקיטומרעד יִז לייוו ,גנוקריוו
 -ראק ,סעילאקעפ יד ןופ ענעגיוצעגסיורא ןלאש-לפאט

 הנתשה רענעגייא רעד ןיא ענעקנאוושעג ןלאש-לפאט
 .הנתשה סרבח םעד ןיא רעדא

 רעשיזיפ ןוא רעקיטסייג א דיי א זיא דלעה סבאשטרוק

 -סיוא ןוא עטקנעבעגסיוא יד טמוק סע ןעוו רעבא .רוביג

 רעד ייב ןשטייד יד ןעוו ,גנויירפאב ןופ העש עטנייוועג
 ןיירא ןראפ סע ןוא ןטסאפ רעייז ןזאלראפ רעמאק ןופ ריט

 -יירפ טימ סאטיוא רענאקירעמא יד ףיוה-רעגאל ןפיוא
 ןריי ןפיול ...טלמעד ,בוט לכ טימ ,טיורב טימ | ,טייה
 רעוו ןוא ,טפיול רעד ןעק סע רעוו ,קאראב םענופ סיורא

 ןדיי ,ךיז ןעיירפ ןדיי -- טעזיופ רעד ,ןפיול טשינ ןעק סע
 ןופ ךלימ ןקענירט ןוא טיורב ןסע ןדיי ,דיירפ ראפ ןענייוו

 ,טייהיירפ ןופ רוכיש ןענעז ןדיי ,סאטיוא-ךיק רענאקירעמא יד
 .ןוחצנ ןופ ,קילג ןופ

 ,גנולייצרעד סבאשטרוק ןאי ןופ רוביג רעד !רע ןוא

 וצ חוכ גונעג טאהעג סעיצאוטיס עלא ןיא טאה סאוו
 ? גנונעפאה טימ ליז ןזיפש וצ ןוא ערעדנא ןקראטש

 ? טייהיירפ יד ןעמונעגפיוא רע טאה יוזאיוו

 ןיילא רענייא ןגעלעג זיא ןַאק ןעמאנ ןטימ רוביג רעד
 ןוא קאראב ןטסופ ןיא עשטירפ רעקיזייל רעד ףיוא

 וצ ןעגנאגעגסיורא טשינ גנאל זיא רע  .טנייוועג טאה
 רעד ןופ גאט ןטשרע םעד ןסירגאב ןוז רעקיטכיל רעד
 טנייועג טשינ טאה רע .טניחמועג טאה רע .טייהיירפ

 טשינ ךיוא ןוא ,טעגרהעג םיא םורא טאה ןעמ ןעוו

 רעקידנגלאפ רעד זא ,טכאדעג ךיז טאה סע ןעוו ,טלמעד
 ,טציא טשרע טנייוועג טאה רע .ןיילא רע זיא טיוט םוצ

 ןוא גנויירפאב ןופ העש רעד ןיא ,קאראב ןטסופ ןיא
 .דיירפ ןופ קנופ םוש ןייק ךיז ןיא טליפעג טשינ טאה רע

 רעד ,רעביירש רעשיליופ רעד טרעדלישעג םיא טאה יוזא

 .באשטרוק ןאי דיי

 ןבאה עכלעוו רעביירש עשידיי עלא ייב טעמכ ,ליפ ייב

 -נעט יד סיורא טערט ךארפש רעשיליופ רעד ןיא ןבירשעג
 ןשידיי םעימוקעגמוא םעד ןופ דליב סאד ןקיבייאראפ וצ ץנעד
 רעד ןיא לטעטש ןיילק א סע זיא לאמלייט .ןליופ ןיא ןבעל

 עקיטעטשסיורג יד סע זיא לאמלייט ,עיצילאג ןיא יצ עטיל
 ,ךיז טייטשראפ .עשראוו ןיא יצ שזדַאל ןיא הביבס עשידיי
 יד קורדסיוא םוצ רעקינייוו רעדא רעמ אד טמוק סע זא

 ןבעל ןזעיגילער ןוא ןלערוטלוק ןשידיי ןופ טייקכייר עצנאג

 עשיעדיא יד קיטייצכיילג ןוא ,הליהק רעשידיי רעד ןופ
 עלא טימ ,ןטקילפנאק עכעלרעניא עלא טימ גנורעטילפשעצ

 2 לאגעס .ק

 -- ןוא טייקמורפ ,עיצאלימיסא -- ןוא םזינויצ .ןסנאוינ ערעייז

 -רצי יד ןוא הנומא רעד וצ טפאשיירטעג ,תוסרוקיפא
 סאוו ,םזיטאנאפ -- ןוא הלכשה ,רעטעג עדמערפ וצ ערה
 .עכאפע רעד טימ סימארפמאק םוש ןייק ףיוא ןייג טשינ ליוו
 .טלעוו ענעגנאגראפ עקיזאד יד ,ןעוועג יז זיא קיבראפליפ
 א יוו סיוא זדנוא ךיז יז טמענ וויטקעפסרעפ-טייצ רעד ןופ

 לופ ןראיטקא סיורא ןטערט סע ווו ,עניב עקישיור עסיורג
 .טייקשיעדיא רעשידלעה טימ

 -יר ט ס ןאילוי ןופ ןאמאר ןיא .דנא .ווצ ייז ןענעז עכלעזא
 ."שינרעטצניפ רעד ןיא ןעמיטש" יקסוואק

 -ידיי רענעדנווושראפ רעד ןגעוו ןדער רימ ביוא רעבא
 -ייטש ןשידיי םענעדנווושראפ ןגעוו ,ןליופ ןיא טלעוו רעש

 ,עכאפע עקיזאד יד טריזירעטקאראכ טאה רעכלעוו ,רעג
 רעקיזאד רעד ךעלטנגייא זיא ןעוו :עגארפ יד ךיז טלעטש
 ,ץענערג-טייצ עקיזאד יד זיא ווו ? ןראוועג לוטב רעגייטש

 ,עטלא סאד ךיז טקידנע ווו ? סעכאפע ייווצ פא טלייט סאוו
 יד ןביוהעגנא ךיז טאה ןעוו + עיינ סאד ןא ךיז טבייה ווו
 -סעפ רעזדנוא טכאמעג בורח טאה עכלעוו ,שינרעטיצדרע
 ןעוועג סע זיא יצ ? השורי עקידתורודליפ רעזדנוא ,גנוט
 רעד ןופ בייהנא רעד רעדא ,רעטשרע רעד ןופ ףוס רעד
 ,גאט ןיא ןעמוקעגראפ סע זיא ? המחלמ-טלעוו רעטייווצ

 -שא ןופ סנעמיוק יד ןרעכיור ןביוהעגנא ןבאה סע ןעוו
 יצ :ףוס םוצ ןוא ? רעירפ ךאנ רשפא -- רעדא ? םישטנעיוו
 ראפ ךיוא יצ ,רעקיראטסיה ראפ םעלבארפ א זיולב סע זיא
 ? רעביירש א דיי א ראפ טרפב ןוא ,דיי ןדעי

 עקיזאד יד ןענעק יקסוואקירטס ןאילוי ןוא יקצינדור ףלאדא

 -פיוא ןוא ןריובעג ריא ןיא ןענעז ייז ,טלעוו ענעמוקעגמוא
 .ןסקאוועג

 -סיוא" .1 .א ענייז ןענאמאר עטצעל ןופ םענייא ןופ

 ןטלעוו זא ,עזעט סיקסוואקירטס .י סיורא טגנירד ,"אירעט
 סאד ,שינרעטיצדרע עדעי ;רעטנוא טשינ ןיילא ןעייג

 ןייא ןופ גנאגרעטנוא םעד טגנערב המחלמ עדעי טסייה
 דצ ןייק טינ ראג ןענעז ןדיי ןעוו טלמעד ךיוא ,עכאפע
 עטשרע יד ליז ןענעז ךאד --גירק רעקיזאד רעד ןיא

 .הלפמ רעד ןיא רעמענלייטנא

 ןופ רעגאז-שידק רעד ןוא רעגנזאב רעד ,יקסוואקירטס

 טאה ,המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ראפ ןופ םוטנדיי םעד

 רעטשרע רעד ןופ גאט ןייא ןבירשאב ןאמאר ןקיזאד ןיא
 -עטש שידיי ןיילק א ןיא ,גאט ןטשרע םעד ,המחלמ-טלעוו

 ןופ .ץענערג רעכיירטסע-שיסור רעקידטלמעד רעד ייב לט
 ןענעז ןסור יצ ןקאזאק יד זא ,העידי יד ןא טמוק חרזמ
 -עטש םוצ ךיז ןרעטנענרעד ןוא ץענערג יד רעבירא ןיוש

 ןלעוו יז ,ןייז אד ןלעוו ייז ןוא העש עכעלטע ךאנ --לט

 ףיוא טמענ גנרעקלעפאב עשידיי יד .טאטש יד ןעמעננייא
 -ראפ ןדיי .דחפ ןכעלדנעטשראפ א טימ העידי עקיזאד יד

 רעשידיי א ןיא ךיז טלאהאב ןעמ--לטעטש סאד ןזאל
 רעכעלטניירפטסאג רעד ווו ,עירעטסיוא ןא ןיא ,עמשטערק

 .טרא ןא טילפ ןקיצנייא ןדעי ראפ טניפעג הינסכא-לעב

 יד ראפ דחפ רעד ןוא לרוג רעשידיי רעד אד ייז טאה
 -ערא ןוא עכייר -- ךאד ןייא רעטנוא טכארבעג ןלַאקסַאמ
 רענעמ ,י'עטרעלקעגפיוא" ןוא עמורפ ,עטלא ןוא עגנוי ,עמ
 ,טפאשלעזעג רעצנאג א ןופ רוטאינימ א --ןעיורפ ןוא
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 עקיזאד יד טא ןוא .קלאפ ץנאג א ןופ רוטאינימ א רשפא

 טצעזעצ ראפעג ןקידנעארד ןופ קילבנא ןיא שינעגעגאב
 יד טרעיוד גנאל יוזא לייוו) תעל-תעמ ןייא ןופ ךשמ ןיא

 -קורטס עלענאיצידארט עדילאס עצנאג יד (ןאמאר ןופ עיצקא

 םיצולפ טדנוושראפ סע .הדע רעצנאג רעד ןופ רוט
 טלדנאווראפ דובכ רעד ,עכייר וצ עמערא ןופ דובכ רעד

 טציא ךאד טעז ןעמ לייוו ,גנוצעשטכייל א ןיא ךיז
 ,עטאמרא ןא ןופ סאש ןייא גונעג זיא סע זא שוריפב
 ןעייטש ןיוש ןוא ,המחלמ ןופ גאט א גנונעג זיא סע
 ןכעלברעטש ןכיילג ןבלעז םעד ןופ קילבנא ןיא עלא
 -מורפ עצנאג יד םלענ ךיוא טרעוו דלאב ןוא .ראפעג
 -ראפ ףיוא ץנעציל א ץוש ךיז ןעמ טיג טא --טייק
 עטלא יד ךיז טלקאוו סע ,ןעטאבראפ ןוא ןטאבעג ענעדייש
 .גהנימ ןשידיי ןופ ,טעטילאראמ רעשידיי ןופ גנוטסעפ
 טציא ךיז טגאוו יורפ עמורפ טציא זיב ןוא עיירטעג יד
 סע טוט יז זא ,ךיז טייטשראפ --ןאמ ריא ןטאראפ וצ

 רעד ןיא סע טוט יז .ןבעל ריא ןיא לאמ ןטשרע םוצ

 -רעמוז א ןיא --המחלמ רעסיורג רעד ןופ העש רעטשרע
 ,ןיקסוואקירטס טיול זיא סאד ןוא ,1914 ראי ןופ טכאנ

 .ןליופ ןיא תורוד עשידיי ןופ עיצאמראפ א ןופ ףוס רעד

 ןא ןופ עיצקורטסעד עקידמיצולפ יד ראנ טשינ רעבא
 רעד ןוא טלאהניא רעד זיא טלעוו רעקידנעייגרעטנוא
 עלא ןיא יוו--לאניפ רעד .ןאמאר ןקיזאד ןופ לאניפ
 ןעמ סאוו עטשרע יד ןוא .טיוט רעד זיא --תומחלמ
 -- ךיז טייטשראפ ,ןענעז ,עיצוקעזקע רעד וצ ייז טריפ
 םעד --דלעה ןטלא ןייז רעבא טזאל יקסוואקירטס .ןדיי
 -ראטש ןופ העש רעד ןיא םאזנייא ןייז טשינ -- רעמשטערק
 טימ דיי םעד ןופ טנאה יד ןעמאזוצ טכעלפ רע .ןב
 ןענעז ןראירעדניק יד ןיא ,לאמא --חלג א ןופ טנאה רעד
 ןופ העש רעד ןיא טציא ןוא טניירפ ייווצ ןעוועג ייז
 .טפאשטניירפ עקילאמא יד ליז ןיא ךיז טקעוורעד הנכס
 ןוא ןטסערג םעד ןגעקטנא קיליוויירפ ייז ןעייג עדייב
 רעכעלטסירק רעד ,ןברק א דיי רעד--ראפעג ןטצעל
 -אל .טפאשטניירפרעקלעפ ןופ לאבמיס א יוו רעכעלטסייג
 .לאבמיס רענעטלעו א יוו :ךיז ןופ ןבעגוצ רימ

 ןסיורג א ןיא ןראוועג טדערעגמורא אד ןענעז סע
 -וואקירטס ןאילוי ןופ ןטקעפסא עסיוועג זיולב רוציק

 ,טקעפסא רעשידיי רעד זיולב ךעלטנגייא -- גנופאש סיקס

 יוו טקנופ .קיטאמעט רעשידיי ןייז ןופ לייט א  זיולב
 ןטינשסיוא עסיוועג זיולב ןראוועג טדערעגמורא ןענעז סע
 ,ןיקצינדור ,ןסידנארב ייב קיטאמעט רעשידיי רעד ןופ

 .ןיקזדאגיוו
 םירבחמ עשידיי ערעדנא ייס ,עטנאמרעד ןביוא יד ייס

 סאמ רערענעלק רעדא רערעסערג א ןיא ןבאה ,ןליופ ןיא
 ךיוא ןעגנולייצרעד ןוא ןענאמאר ערעייז ןיא טריגאער

 -נגעק רעד ןופ ןוא רבע ןופ ןעמעלבארפ ערעדנא ףיוא
 .טראוו

 ןוורפ יד ןוא קיטסיאייסע יד סע זיא ןסידנארב ייב

 -- ןליופ ןשיטסילאיצאס ןופ טראוונגעק יד ןרעדליש וצ

 טראד ןענעז סע זא ,ןכיירטשרעטנוא ףראד ןעמ ןוא
 ןגעוו ןעגנוניימ עשיטירק ךיוא ןראוועג טכארבעגסיורא
 טרַא םענעי ףיוא ןוא ןראי ענעי ןיא זיא סאוו םעד

 4 םירפחמ עשידיי

 .ןריקיטירק וצ תוביס עלארוזנעצ בילוצ ןעוועג ךעלגעמ
 ןעוועג טביולרעד קיטירק עקיזאד יד זיא ,טסווואב ייוו
 -כעלנעזרעפ ןוא ןעגנוניישרעד עכעלטפאשלעזעג יבגל

 ,הגרדמ רעוויטארטסינימדא רעסיוועג א וצ זיב ,ןטייק
 -ראפ ןוא ענעמונעגנא יד טריקאטא טשינ טאה יז ביוא
 סע ןענעז ללכב .סעמגַאד עשיגאלאעדיא עקידנטכילפ

 תונברק -- רעביירש םעד דצמ תונברק ןעוועג רעבא
 -קנוינאק רעשיטילאפ רענענאראפ רעד ןופ חבזמ ןפיוא
 -ראפ עשיכולמ"שיאייטראפ יד ןופ חבזמ ןפיוא ןוא רוט
 ,רגאשז ןקיזאד םעד ןופ רעכיב עלא ןיא טשינ .ןעגנאל
 טייקיטייצטנייה רעד ןגעוו רעכיב עלא ןיא טינ .ה .ד
 םענעי רעדא םעד ןעגנולעג סאמ רעבלעז רעד ןיא זיא
 עלא טשיג ךיוא רעבא ,דובכ טימ ןייגוצסיורא רבחמ
 עקידתמא ןַא ןעוועג ןענעז ןימ ןקיזאד םעד ןופ רעכיב
 .ןטרעוו עשירעלטסניק

 -סיוא יד ןעוועג טשינ ךיוא זיא קיטאמעט עשידיי יד
 -סילשסיוא עקיזאד יד--יקצינדור .א ייב עכעלסילש
 עכעלריטאנ טשלנ א ןעוועג סנקירעביא טלאוו טייקכעל

 רערעדנא רעדעי יוו טקנופ יקצינדור רעביירש רעד .ךאז
 ךיוא ךאד טריגאער רעביירש רעשידיי טשינ ןוא רעשידיי
 יצ עלערוטלוק ,עשירעגייטש ,עשיגילאיצאס יד ףיוא
 א יוו טקנופ .ללכב ךיז םורא ןעגנוניישרעד עשיטילאפ
 רעד ןגעוו ןבירשעג ןבאה רעביירש | עשיליופ ךס
 םירבחמ עשידיי יד ךיוא ןבאה יוזא ,עידעגארט רעשידיי
 ןשיליופ םעניימעגלא םעד ןיא טראוו ןעמונעג ןוא טריגאער
 .ןבעל

 -אמעט עשידיי יד ךיז טכעלפראפ ןיקזדאגיוו ייב
 עטכישעג רעטריזיראלובאפ רעד טימ טפא רעייז קיט
 -יופ רעד טימ ,גנוגעוואב-רעטעברא רעשיליופ רעד ןופ

 ןעגנולייצרעד ענייז .גנוגעוואב רערענאיצולאווער רעשיל

 עשידיי "ד ןופ ןעגנולייצרעד ענייה ,הסיפת רעד ןגעוו
 רעטוג ןופ רעטסומ א ןענעז ןטסינומאק עשידיי טשינ ןוא

 .עזארפ

 א טעמדיוועג עמעט רעקיזאד רעד טאה יקסוואקירטס
 ףיוא טיובעג -- "זיור עצראווש יד" .נ .א ןאמאר ןסיורג
 -יטסינומאק רעכעלטנגוי רעד ןופ םיטרפ עשיטנעטיוא
 טקורדעגסיוא טאה ךוב סאד .גרעבמעל ןיא גנוגעוואב רעש
 ןטסינומאק עגנוי ןופ טייקשידלעה רעד ןופ זאעטעפא ןא
 ןליופ ןיא ןטסינומאק יד ךרוד .ןראי רעיקסיירד יד ןיא
 ןשינערַאוואב עסיוועג טימ ןראוועג ןעמונעגפיוא סע זיא
 .ןטקאפ ןופ ןוא שזאנאסרעפ ןופ טייקשיטנעטיוא רעד יבגל

 -שידיי עפורג א ןדליב ןעמענ עטנאמרעד ןביוא יד

 -פא ןבאה עכלעוו םירבחמ עשידיי ,םירבחמ עקימאטשפא
 -אמ רעשיליופ רעד ןיא לאר עסיוועג א  טליפשעג

 רעטסעיינ רעשיליופ רעד ןיא ,רוטארעטיל רענרעד
 ,ןדערוצמורא ךעלגעממוא ןעוועג טלאוו סע .רוטארעטיל
 עשידיי עלא ןופ המישר א ןכאמ זיולב וליפא רעדא
 יד טרעדנעעג ןבאה ייז ןופ ליפ .ןליופ ןיא םירבחמ
 טקאהעגפא ,ןגאז וצ לוזא ,ךיז ןבאה ערעדנא ,ןעמענ

 טשינ טמוק ערעדנא ךאנ ייב ,םאטש ןשידיי םעד ןופ
 ןבאה ייז רעדא ,קיטאמעט עשידיי יד  קורדסיוא םוצ
 .רעירפ ןליופ ןופ טרעדנאוועגסיוא
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 רעד ןיא טריטויבעד טאה ןראי רעקיצכעז יד  ןיא
 רעוועשראוו ןשידיי ןופ ראיטקא ןא ךארפש רעשיליופ
 -סורא טאה רע --גרעבג נירג  קירנעה ,רעטאעט
 .1 .א ןאמאר םעניילק א ,ןעגולייצרעד ךוב א ןבעגעג

 עטצעל סאד .רעדיל גנולמאז א ןוא "המחלמ עשידיי יד"

 גאלראפ ןכעלטסירק ןיא סיורא --בגא ךרד--זיא לכיב

 רעד טעמדיוועג ןענעז רעכיב-עזארפ עדייב יד ."סקאפ"

 -פיוא םעראוו רעייז ייז ןענעז עדייב ,קיטאמעט-אטעג

 ךרוד ןוא רענעייל עשיליופ יד ךרוד ןראוועג ןעמונעג

 .קיטירק רעשיליופ רעד

 רוטארעטיל רעשיליופ רעד וצ רעייטשוצ ןסיורג א

 טימ ,קינדאבאלס | שזעימיזדאלוו ןגארטעגייב טאה

 -יל רעשיסאלק רעשיסור רעד ןופ ןעגנוצעזרעביא ענייז

 -נןייא ןעוועג זיא יקסלישאראוו ראטקיוו ;רוטארעט

 -רעביא ךיוא טאה רע ,ןטעאפ עשיגאלאעדיא יד ןופ רע
 -ברעמ רעד ןופ רעצעזרעביא יד וצ .שיסור ןופ טצעז

 .דלעפנע ש יצאנגיא טרעהעג טאה רוטארעטיל

 -סירק ןענאמרעד ךאנ ןעמ ףראד קיטסירטעלעב רעד ןיא

 .אקסלוווישז אניט

 -רא טרא ןעזעגנא ןא ןעמונראפ טאה עיזעאפ רעד ןיא

 ןרירטנעצנאק וצ ןזיואב טאה רעכלעוו ,יקצולס דלאנ

 -נייאאב ןוא ןליופ ץנאג ןופ רעכיד עגנוי ךס א ךיז םורא

 רעשיטסינרעדאמ רעד ןופ גנוטכיר רעד ןיא הייז ןסולפ

 .עיזעאפ

 טרא ןעזעגנא ןא ןעמנוראפ טאה קיטירק-רוטארעטיל רעד ןיא

 .רעואדנאס רוטרא

 עשידיי טריטנעזערפער ןענעז ןפוא ןקידנטיידאב א ףיוא

 רעזייהצרעוו חנ

 %6 לאגעס .ק

 ןיא ללכב ןוא עיזעאפ רעשיריטאס רעד ןיא םירבחמ

 ,יקסרוג קיוודול ,יקסוואקטורפ ףסוי) עריטאס רעד

 -ארד-עיזיוועלעט ןוא-אידאר ןיא ןוא (ןירפאס יצאראה

 -עס .ק ,רעזייהצרעוו הנ ,יקזדאגיוו .טס) עיגרוטאמ

 .(לאג

 -עימ : רעטכיד ייווצ ןענאמרעד ףוס םוצ אד ףראד ןעמ

 עכלעוו ,קישזאוו םאדא ןוא ןורטסאי וואלסישט

 רעשידיי רעד ןיא ללכ ךרדב טרישזאגנא טשינ ךיז ןבאה

 רענייא ןעוועג המחלמ רעד ךאנ זיא קישזאוו .קיטאמעט

 ןיא ןבעל ןשירארעטיל ןופ ןראטאזינאגרא-טפיוה יד ןופ

 -יל רעקיזאד רעד ןופ ןגאלאעדיא יד ןופ רענייא ,ןליופ

 ענעפורעג יוזא יד ףיוא רעבירא רע זיא רעטעפש .רוטארעט

 סעיציזאכ עשיסרוקיפא ףיוא ,סעיציזאפ עשיטסינאיזיווער

 -כעלקריוו רעשיליופ רעד ןופ קיטירק רעד בילוצ טאה ןוא

 -רעפ רעד ןיא אנוש םענעסיבראפ א ךיז טפאשראפ ,טייק
 .אקלומאג וואלסידאלוו ןופ ןאז

 טנאמרעד אד ןענעז עכלעוו ,םירבחמ רעשידיי יד ןשיווצ

 -לס ןבירשעג ןבאה עכלעוו ,ייווצ ןעוועג ןענעז ,ןראוועג

 סע .לאגעס ןמלק ןוא ןירפאס יצראה :שיליופ ייס ,שידיי

 עקידנביירשדשידיי םירבחמ זא ,ןלאפ ןעוועג ךיוא ןענעז

 -ראפ יד לייוו ,ךארפש רעשיליופ רעד ףיוא רעבירא ןענעז

 ןיא לארעביל רעמ ןעוועג ןענעז ןשינעטלעהראפ עשירעגעל

 .ןגאלראפ עשיליופ יד

 עקידנביירש-שידיי יד ןענעז סאמ רעראסאוו ןיא ןוא יצ

 -ארעטיל ערעייז ןענעז יצ :טגאזעג רעסעב רעדא ,םירבחמ

 ןעמונעגנא ןעוועג סעמעט עשידיי ףיוא ןעגנופאש עשיר

 םעד ךרוד ןזעלעג ןעוועג ייז ןענעז יצ ,טריטפעצקא ןוא

 זיא עגארפ רעקיזאד רעד ףיוא הבושת יד ? רענעייל ןשיליופ

 יד .לאסקאדאראפ ןעמענסיוא ךיז ןאק יז שטאכ ,עוויטיזַאּפ א

 רעד ןגעוו .דנא .ווצ ןבירשעג ךאד ןבאה םירבחמ עשידיי

 רעד ןגעוו :טגאזעג רעטערקנאק ןוא -- עידעגארט רעשידיי

 םעד ןופ ,טפאשלעזעג רעשיליופ רעד ןופ טייקיטליגכיילג

 סע טאה עשז-יוו .םוקמוא ןשידיי םעד יבגל לייט ריא ןטסערג

 ןעוועג ךאד ןענעז םירבחמ עקיזאד יד זא ,ןריסאפ טנאקעג

 עשיליופ יד ייב טבילאב טפא טנייה זיב ןענעז ןוא רעלופאפ

 -עברא ייב ייס ,סעפורג עלאיצאס ענעדיישראפ ןופ רענעייל

 םעניא הבושת יד טקעטש רשפא .ןטנעגילעטניא ייב ייס ,רעט

 ייס ,רעביירש ןדעי ןופ עיצפעצנאק עניימעגלא יד זא ,טקאפ

 -יופ ןיא ייס ,טסירק םעד ןופ ייס ,ןקימאטשפא-שידיי םעד ןופ

 -נאק עשינאמוה עניימעגלא יד -- רעדנעל ערעדנא ןיא ייס ,ןל

 םעד ןקיבייאראפ :זיא טייצ ענעי ןרעדליש םייב עיצפעצ

 ןופ ראפעג ןראפ טלעוו יד ןענעראוו ,םישודק ןופ קגעדנא

 קיטייצכיילג ןוא .ןעלסיירטפיוא ןוא ןקידלושאב ,םזישאפ

 ןשטנעמ ןדעי ןופ ןליוו ןטוג םעד לאבמיס א וצ ןבייהרעד

 רעד ווו רעדנעל ענעי ןיא טרפב ןוא טלעוו רעד ףיוא

 לאבמיס א וצ ןבייהרעד --רעשרעה רעד ןעוועג זיא חצור

 -עגסיוא עדעי ,טייקסטוג רעכעלשטנעמ ןופ קנופ ןדעי

 -עג טשינ ,רעקידייטראפ ןופ טנאה עכעלטניירפ עטקערטש

 זא ןוא ךס א ןעוועג ןענעז רעגלאפראפ זא ,ףיורעד טקוק

 רעבא .ןטלעז ןעוועג ןענעז םודס ןיא ןשטנעמ עטוג יד
 ,ןטכערעג ןקיצנייא םעד ןוא ןעוועג טראפ ךאד ןענעו ייז

 רעד ןעוועג זיא רע זא ,ןקידלושאב טשינ ךאד ןעמ ראט
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 -טנאראפ ךאד זיא דיחי רעטוג רעד טשינ .רעקיצנייא

 רעד ,חלג עטוג רעד .ללכ ןטכעלש םעד ראפ ךעלטראוו

 -עברא רעטושפ א יצ טנעגילעטניא רעד ,רעיופ רעטוג

 דובכ םעד טעווטארעג ןבאה םידיחי עקיזאד יד --רעט

 זיא אזא .טלעוו רעד ןופ דובכ םעד ןוא קלאפ רעייז ןופ

 עשידיי סאוו ,קרעוו עקיזאד יד ןופ עיצפעצנאק יד ןעוועג

 ראנ טשינ ןעוועג זיא יז ןוא .ןבירשעג ןבאה םירבחמ

 קידנעוטגונעג ,קידנרינאיצקאפסיטאס ךיוא ראנ ,ראבמעננא

 -לעזעג רעשליופ רעד ראפ ,רענעייל ןשיליופ םעד ראפ
 .טפאש

 םירבחמ עשידיי יד ןופ רעייטשוצ רעשירארעטיל רעד
 ןדעי ייב .רעקיגאוו א זיא רוטארעטיל רעשיליופ רעד וצ

 יד טלעטשעגטסעפ סאד טאה ןעמענ עטנאמרעד יד ןופ
 עשיליופ יד ןיא ייס ,ןליופ ןיא ייס ,קיטירק עשיליופ

 -טסניק ןוא עשיטסינאמוה יד בילוצ ,ןזיירק עשיטנארגימע

 ןלאפ ליפ ןיא .ןטרעוו עכעלשטנעמ-ןיימעגלא עשירעל

 -יפאר ןטסכעה עמאס םעד טכיירגרעד םירבחמ יד ןבאה

 ךארפש רעשיליופ רעד טימ ךיז ןצונאב ןופ ןפוא ןטרינ
 טריפרעד טראוו ןשיליופ ןופ ןטייקכעלגעמ יד ןבאה ןוא

 .טפאשרעטסיימ וצ

 קרעוו ערעייז ןיא ןעמונעגפיוא ןבאה םירבחמ עשידיי יד

 רעד טימ ןוא טפאשלאזעג רעשיליופ רעד טימ חוכיוו א

 -טנעממוא ןוא רעכעלרעפעג ןטסייממוצ רעד ןגעוו טלעוו

 א ןיא .האנש-ןסאר טסייה עכלעוו ,גנוניישרעד רעכעלש

 ןבאה ,עיצידארט עסיוועג א זיא םזיטימעסיטנא ווו דנאל

 -נימ רעדא ,ןעמענוצנא רענייל-ןסאמ םעד טקריוואב ייז

 טאה סע סאוו ,עזעט רעד רעביא ךיז ןטכארטראפ וצ סנטסעד

 גנויצאב יד "...:רטרַאס לֶאפ ןאשז טריניפעד טערקנאק יוזא
 ןא זיא ,טלעוו רעד ףיוא ןייז טשינ לאז סע ווו ,ןדיי וצ

 ", ...רוטלוק ןוא טייקפייר רענעגייא רעייא ןופ קורדסיוא
 יד זא ,ןגאז וצ טקיטכעראב זיא'ס זא ,ןיימ ךיא ןוא

 ערעייז טימ ןזוואב ןבאה ןליופ ןיא םירבחמ עשידיי

 -יוט ךס א ןופ ןסיוועג ןיא ןעגנירדוצניירא ןעגנופאש
 ןראי יד ןיא טקיטעטשאב ךיז טאה סאד .רענעייל רעטנז

 -אפארפ עלעציפא עשיליופ עצנאג יד ןעויו ,7
 ףור רעקיזאד רעד ןוא ,סאה-ןדיי וצ ןפורעג טאה עדנאג

 ןראוועג גנורעקלעפאב רעשיליופ רעצנאג רעד ןופ זיא

 ןכרוד זיא ןדיי ןגעק עדנאגאפארפ יד .טצאשעג-גנירג

 -עג טשינ ,ןראוועג ןעמונעגנא טשינ קלאפ ןשיליופ

 לד ןשיווצ זא ,ןרעוו טגאזעג אד זומ .טריטפעצקא ןראוו

 ןוא אזא אקווד ןעוועג םרוג ןבאה עכלעוו ,ןראטקאפ

 טזומעג ךיוא טאה ,ןקאילַאּפ יד ןופ גנולעטש ערעדנא טשינ

 -ידיי יד ןופ טעברא עקירעי-קיצנאווצ רעכעה יד ןקריוו

 זיא רוטארעטיל ענייש יד .רעקיאזארפ ןוא ןטעאפ עש
 רעכעלשטנעמ רעד ןיא ןעגנירדוצניירא רעפיט דנאטשמיא
 .ןלעדייאראפ ןוא ןעיצרעד --יז ןרעקארעביא ןוא המשנ

 עקיטיונ ןוא עכעלצונ א ןעוועג סע זיא ןליופ ןיא ,טראד
 .ןדיי וצ גנויצאב ןופ טיבעג ןפיוא ךאז

 -עד ןופ טאטלוזער סלא 1969--1967 .י ןופ ךשמ ןיא

 ןבאה עדנאגאפארפ רעקידלארשי-יטנא ןוא רעשידיי-יטנא
 עקינייא .םירבחמ עשידיי קילדנעצ ייווצ א ןליופ טזאלראפ
 -יוו וואלסינאטס :לארשי ןייק ןעמוקעג ןענעז ייז ןופ

 8 םירבכחמ עשידיי

 ןירעצעזרעביא יד .לאגעס ןמלק ,רעזייהצרעוו חנ ,יקודאג

 רעקיצפופ יד ןיא ,רעירפ ןעוועג הלוע זיא רענזערד אננא

 .ןראי

 רעשיליופ רענרעדאמ רעד ןיא םירבחמ עשידיי" לקיטרא םעניא

 -סיוא טשינ ,ְךיַו טייטשראפ ,זיא ,לגס ןמלק ןופ "רוטארעטיל

 -נטיידאב א ןיילא זיא סאוו ,אפוג לקיטרא ןופ רבחמ רעד סנכערעג

 זצנעגרעד .רוטארעטיל רעשיליופ רעד ןיא רעלעטשטפירש רעקיד

 קיטסירעטקאראכ א טימ לקיטרא ןטנאמרעדנביוא םעד רעבירעד רימ

 .פפאר ןמחנ ןופ ןבירשעג ,לגס ןמלק רעביא

 עיצקאדער

 ,לגס ןמלק ןופ קרעוו יד ןופ עילימיסקאפ רעד ןיא

 ןיא ,"רושטעיוו" גנוטייצ רעשיליופ רעד ןיא טקורדעג

 עשיליופ ענענישרעד יד ןשיווצ ,ךיז טניפעג ,1956 ראי

 טקורדעג "רעדיל" לכיב סאד ךיוא ,לגס ןמלק ןופ קרעוו

 ךובדרעדיל עטשרע סאד זיא סאד .תויתוא עשידיי טימ
 .שידיי ןיא ןבעגעגסיורא ןוא ןבירשעג ,לגס ןמלק ןופ

 ןמלק" גנוניישרעד יד ןא ךיז טבייה םעד ךאנ ךיילג

 רעטכיד ןשידיי םעד טאה יצ ."רעקיאזארפ רעד  ,לגס

 רעדא ?"סאג עשיליופ עטיירב" יד טקאלעג לגס ןמלק

 ןיא דלעפ ןשירארעטיל-שידיי ןלאמש םעד ןופ ןצעמיא

 טייקיצראהטיירב טלעפראפ טאה ןליופ ןקידהמחלמ-ךאנ

 -רעטיל םוצ לגס ןמלק רעטכיד ןשידיי םעד ןזאלוצוצ

 עיסרעוו עטצעל יד טא סיוא טעז זדנוא ?דומע ןשירא

 רעביירש רעשידיי רעד זיא ,יוזא יצ יוזא .עקיטכיר א ראפ

 ,רוטארעטיל רעשיליופ רעד "ןראוועג ןפראוועג" לגס ןמלק

 לאגעס ןמלק
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 עשיליופ יד ייס ןוא רעביירש רעד ייס ,םידדצ עדייב ןוא
 .תחנ קינייוו טשינ ךיז ןופ טאהעג ןבאה רוטארעטיל

 ןייק ןראוועג טשיג לאמנייק זיא לגס ןמלק רעבא
 רעשידיי ןופ ךיז ןגאזפא ןופ ןיז ןיא ,רעביירש רעשיליופ

 עשיליופ סאד .גנוריטקארט רעשידיי ריא ןוא קיטאמעט
 טייגרעד ,ןבירשעג םיא ןיא טאה לגס ןמלק סאוו ןושל
 רעשיליופ ןייא טשינ סאוו ,עיצקעפרעפ זיב םיא ייב
 ןבילבעג רע זיא ךאד .ץיז אנקמ םיא געמ רעביירש

 ,רעביירש רעשידיי רעד קרעוו עשיליופ ענייז עלא ןיא

 ענייז ןופ ןבעל סאד טביירשאב סאוו ,דיי-רעביירש רעד
 ןיא לטעטש ןיא ,דרע רעשיליופ רעד ףיוא ןדיי רעדירב

 רעקיטולב רעד תעב ןדיי ,ףראד ןפיוא ןדיי ,עיצילאג
 םזיטימעסיטנא רעשיליופ רעפראש ,עיצאפוקא רעשטייד
 ןרעווש םעד קידנגייל ,המחלמ רעד ךאנ ןוא ראפ ןופ

 רעד ךאנ עקאט םזיטימעסיטנא ןשיליופ ןפיוא פארט
 ןעניישרעד סאוו ,םלועה תומוא ידיסח עשיליופ ,המחלמ
 ןטיירב ןפיוא ןטקנופ עקיטכיל עניילק "וו לגס ןמלק ייב

 זיא סאד -- םזיטימעסיטנא םעניימעגלא ןופ ןאפ ןרעטצניפ
 טכארבעגנירא טאה לאגעס ןמלק סאוו ,קיטאמעט יד

 -טלעוו רעטייווצ רעד ךאנ רוטארעטיל רעשיליופ רעד ןיא

 טיוט רעד" יוו לגס ןמלק ןופ קרעוו עכלעזא .המחלמ

 ,"םודס ןופ עטבילעג יד" רעדא ,"ראוויכרא םעד ןופ

 -נעטשלופ ןופ גנוטכיר רעד ןיא רענעייל ןשיליופ םעד ןריפ
 ןוא שזאפיט ,עמעט רעד טימ עיצאקיפיטנעדיא רעקיד
 .רבחמ ןופ םענאב ןשירעלטסניק

 ךשמ ןיא ןוא --לגס ןמלק ןופ קרעוו יד קידנענעייל
 רעכיב 19 ןבעגעגסיורא רע טאה ראי קיצנאווצ עגרַאק ןופ

 ,קורדנייא םעד רימ ןעמוקאב -- ךארפש רעשיליופ רעד ןיא

 000 לאגעס .ק

 ימ עטסדנימ יד ןבעגעג טשינ ךיז טאה לגס ןמלק זא
 .קאילאפ א יוו רענעייל ןשיליופ ןראפ ןעניישרעד וצ
 ןוא רעשידיי טימ ןעלדורפש קרעוו ענייז עלא ,טרעקראפ

 ןענעייל ,דיילטימ זיב ,קידנריר .קיטנאמעס רעכעלשידיי

 -סיוא םעד ,"ראוויכרא ןופ טיוט רעד" ךוב ןייז ןיא רימ
 ףירגאב ןשידיי-ףיט םעד ,רענעייל ןשיליופ ןראפ שטייט

 ןשידיי א יוו ,ןכלעזא יוו ןוא .בייח ולוכ יאכז ולוכ ןופ

 -פיוא םיא טאה ,ןושל ןשיליופ ןיא זאוטריוו א ,רעביירש

 -עוו קידנביירש ,קיטירק-רוטארעטיל עשיליופ יד ןעמונעג

 רע .ןסקעלפמאק ןא רעביירש א זיא לגס ןמלק" :םיא ןג

 זדנוא ייב טשרעה סאוו םזיטימעסיטנא ןגעוו יירפ טביירש
 סעיגעליווירפ ןייק ךיז ראפ טשינ טנאמ ןוא ,דנאל ןיא

 טימ זדנוא וצ טמוק רע" ."דוד ןגמ ןלעג ןופ ןעמאנ ןיא
 ןעמענ ןכלעזא ןוא לטעטש ןופ קיטאמעט רעשידיי רעד
 ."גנונעקרענא טימ ףיוא םיא רימ

 ןיא סאוו ,לגס ןמלק ןופ טסנידראפ רעד זיא סאד

 רעשיליופ רעד ןיא רעצלאטש"שידיי ןוא רעטסיירד א ןיירא

 ןיא ,קיטאמעט רעשידיי טימ יז טרעכייראב ,רוטארעטיל
 .ןליפ ןוא ןעקנעד ןשידיי סיוכרוד זופ טסייג

 ןליופ ןיא ןבעל ןייז ןופ ראי קיצנאווצ רעכעה יד ראפ
 עמאס יד ןופ ןעוועג לאגעס ןמלק זיא ,המחלמ רעד ךאנ

 רע טאה ןראי עקיזאד יד ןיא .רעביירש עטסראבטכורפ
 עיזיועלעט ןוא ןליפשרעה-אידאר ליבאטס ןבירשעג ךיוא

 -רעד ןרענעלק טשינ א טאהעג ןבאה סאוו ,ןעמארגארפ

 ןבאה סאוו ,ןעגנולייצרעד ןוא ןענעמאר ענייז יוו גלאפ

 ןשיליופ םייב גנאלקפא ןפיט ןוא ןטיירב א ןענופעג
 .רענעייל



 דרפס .ד

 ןליופ ןיא םייקיטעט עשירארעטיל עשידיי
 1968--1946 ןראי יד ןיא

 ,1946 רעבמעווַאנ ןופ "ןטפירש עשידיי" רעמונ ןטשרע ןיא
 -רעד טרעוו ,שזדַאל ןיא ןעניישרעד ןביוהעגנַא ןבָאה עכלעוו

 ןבָאה ןטסילאנרושז ןוא רעביירש עפורג עניילק א" זא ,טלייצ

 בוטש ןיא 1944 רעבַאטקַא ןט-23 םעד טלמאזעגפיונוצ ךיז

 א טעבראעגסיוא ןוא ןילבול ןיא ןאמכַאר בייל רעביירש ןופ

 -אב רעלאנאיצאנ ראפ טעטימַאק" ןשיליופ םוצ םודנארַאמעמ
 -אב ןיא עיצאגעלעד א קעווא זיא סנגרַאמוצ ."'גנויירפ

 לאכימ ןוא יקסנושאי שזַאגעשזג ,ווַאקרוט סאנָאי ןופ דנאטש

 טרינגיסא טַָאה רעכלעוו ,.נ .וו .ק .5 ןופ סעזערפ םוצ ןאמפאה

 ןופ ןייאראפ" א ןפאש ףיוא .לז טנזיוט טרעדנוה עטשרע יד
 ."ןטסילאנרושז ןוא ןטארעטיל עשידיי

 -עג ךיז ףיוא טאה ןייאראפ רעד עכלעוו ,סעבאגפיוא יד
 סעיצידיוא ןענעדראנייא (א : עקידנגלַאפ ןעוועג ןענעז ,טלעטש

 (ג ןוא רוטנעגא-עסערפ עשידיי א ןדנירג (ב ,דנאלסיוא ראפ

 ןופ ,ןלאירעטאמ עשיראטסיה ןעלמאז וצ עיסימַאק א ןפאש
 -סיה עלארטנעצ יד" ןסקאוועגסיוא רעטעפש זיא'ס רעכלעוו

 ןוא "ןליופ ןיא ןדיי יד ןופ .ק .צ םייב עיסימַאק עשירַאט
 ."טוטיטסניא רעשירַאטסיה רעשידיי רעד" ךַאנרעד

 -עטיל עשידיי יד ןופ ןייאראפ רעד זיא 1945 ראונאי ןיא
 םעד .שזדאל ןייק ןרַאפעגרעביא ןטסילאנרושז ןוא | ןטאר

 ןדיי יד ןופ .ק .צ רעקילייווטייצ רעד טאה 1945 ץרעמ ןט-ד4
 .נ .א גנוטייצ עשידיי א ןבעגוצסיורא ןסַאלשאב ןליופ ןיא
 סלא ןעניישרעד ןביוהעגנַא טאה סאוו ,"ןבעל עיינ סאד"

 עטשרע ריא ןוא ,1945 לירפא ןט-10 םעד גנוטייצנכַאוו

 ר"ד :ןענַאזרעפ עקידנגלַאפ ןופ ןענאטשאב זיא עיצקאדער

 עניימעגלא) ןייטשרעמַאז .ע ר"ד ,(.צ .פ עקניל) ןאמרעב .א
 יקסנושאי .ג ,(ןייאראפ-רעביירש) וואקרוט סאנַאי ,(ןטסינויצ

 .(.צ .פ עטכער) קאס ר"'ד ןוא (.ר .פ .פ) יקסרימ .מ ,("דנוב")
 ןטשרע םעד ןופ ןעלקיטרא יד ןענייז שיטסירעטקאראכ

 ןלעוו ןוא ןליוו רימ" -- ןייטשרעמַאז .ע ר"ד -- רעמונ
 : ןאמרעב .מ ר"ד ;"ןבעל יינ א ראפ" -- יקסרימ .מ ;"ןבעל

 רעזדנוא" -- ןאמדירפ פיליפ ר"ד ; "רעדיוו ןעיוב רימ" --
 .וו .א ןוא "עבאגפיוא עשירַאטסיה

 געט עטמותָיראפ ןוא עשיגארט עטשרע עקיזָאד יד ןיא
 .ךאד ןייא רעטנוא טניווועג ןעייטראפ עשידיי עלא ךַאג ןבָאה

 ,ןרַאיטקא ,רעביירש עטעוועטארעגפַא סנ-יפ-לע עכעלטע יד

 רעד .ןינמ ןייא ןפאשעג ןבָאה רעקירַאטסיה ,ןטסילאנרושז

 ןביוהעגנַא ךיז טאה ןטיבעג ערעדנוזאב ףיוא לייטרעדנאנראפ

 -ראפנטאר ןופ ןדיי סעפורג ערעסערג ןופ ןעמוק ןטימ טשרע

 ןופ עיצאירטאפער רעטשרע רעד ךאנ ,סרעדנוזאב ,ןוא דנאב

 טקידנעעג ךיז טאה עכלעוו ,דנאבראפנטאר ןופ ןדיי עשיליופ

 סעפורג ןעמוקעג ןענייז סע רעכלעוו טימ ןוא 1946 ינוי ןיא
 .ןטיבעג עלא ןופ רעלטסניק

 בייל טרעקעגקירוצ ךיז ןבאה רעביירש עשידיי יד ןופ

 .וו ,ינטורקַא .י ,ףרַאדנשא לארשי ,יקצילַא סעטאמ ,יקציִלָא

 -רעב .ש ,יקצעניב חספ ,עזמאב םוחנ ,יעלא יכדרמ ,ןאוויא .ה

 קחצי ,ןאמסַארג השמ ,עדארג םייח ,לאטנעמולב ןתנ ,יקסניל

 .מ ,רעלגַאוו ןנחלא ,גנונפַאה .ד ,רעלעה םעניב ,ןאמרעטוג

 .י ,יקסנילכישז לזייר ,קאז םהרבא ,ףלַאוו ףסוי ,ןאמדלאוו

 -סאנַאי קחצי ,גרעבדורג ווַאקרוט קחצי ,ןאמצלאז .מ ,ןיישנַאז

 ,יקסרימ .מ ,יוטנגרַאמ .ל ,קראמ לרעב ,קיטסאל .ש ,שטיווַא

 ,רעוועקצוס םהרבא ,ןאמלעדונ .מ ,קינשזנעסאמ .ב ,ןאמ לדנעמ
 ,לעדנאס ףסוי ,לאגעס ןמלק ,דראפס דוד ,ראילַאמס לשרעה

 .ש .ח ,ווַאלרעפ קחצי ,ןייטשלעקניפ האל ,גרעבלע הדוהי

 ,ןאמלטייק .י ,ןרָאק לחר ,יקסווַאנאגאק םירפא ,דירפ .פ ,סקופ

 -ניגרעשטאק עקרעמש ,טדימשרעפוק לבייל ,סייהפאנק השמ

 ףסוי ,ןאמזייר .מ ,ןיבור הסדה ,פאר ןמחנ ,רעשטוק .ב ,יקס

 -עגפא ךיז ןבאה אפוג ןליופ ןיא .ראילקש השמ ,ןייטשניבור

 ,שימרעק ףסוי רייד ,וואקרוט סאנָאי ,ךאברעיוא לחר טעוועטאר

 ןעמאזוצ -- יקצעלדעש .א ,לעגיפש והיעשי ,ןאמכַאר בייל
 .ןשטנעמ 60 רעביא

 ךשמה ןקידרעטייוו םעד ןגעוו רעביירש יד ןופ גנוניימ יד
 -אב ןרַאוועג זיא'ס יוו םעד ךאג ,ןליופ ןיא בושי ןשידיי א ןופ

 ךרוד םוטנדיי ןשיליופ ןופ םוקמוא רעראמשַאק רעד טסווו

 יד ןופ ףליהטימ עוויטקא ןוא עוויסאפ יד ןוא סיצאנ יד
 זיא טייהרעמ יד .טלייטעג קידנעטשלופ ןעוועג ןיא -- ןקאילָאּפ

 רעמ ןעק ןעמ זא ,ןדיי בור םעד ןופ גנוניימ רעד ייב ןעוועג

 זיא עכלעוו ,דרע רעד ףיוא בושי ןשידיי ןייק ןעיוב טשינ

 ,גנורעקלעפאב א ןשיווצ ןוא ,טולב שידיי טימ טפאזעגכרוד
 -יורג יד וצ טקוקעגוצ ךיז טַָאה ריא ןופ לייט רעסיורג א סאוו

 וליפא ךיז טַאה רעניילק א ןוא גנוקיליוואב טימ תוחיצר עקיל

 .טקילייטאב טקעריד ייז ןיא

 םעד ןופ ןירעגנעהנא ןא ןרָאוועג זיא טייהרעמ עקיזַאד יד

 רעדַא ,"ןליופ תאיצי" ןופ : טייצ רענעי ןיא גנוזַאל ןרעלופַאפ

 טַאה רעביירש יד ןשיווצ ןופ ."עפארייא תאיצי"  ןופ וליפא
 ךיילג עקאט רעקיאזַארפ ןוא רעטכיד עטנאקאב ייר עצנאג א

 -צוס םהרבא ,עדארג םייח ,ןאמ לדנעמ יוו ,ןליופ טזַאלראפ
 ,ןאמכאר בייל ,ןאמלטייק .י ,יקסניגרעשטאק עקרעמש ,רעוועק
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 קידנעייז ,רעדיוו ערעדנא ךאנ ןוא יקצעלדעש .א ,פאר ןמחנ

 טראוועגפַא ךַאד ןבָאה ,עטשרע יד טימ םיכסמ פיצנירפ ןיא

 ןיא ןעמוקעגרַאפ זיא רַאפסיורא רעייז ןוא רַאי רַאפ א ךַאנ

 יד ןופ גנורעדנאווסיא רעסיורג רעטייווצ רעד ןופ דאירעפ

 רעכלעוו וצ ,ןרַאי רעקיצרעפ יד ןופ ףוס ןיא ןליופ ןופ ןדיי

 -טשינ עלא ןופ עיצאדיווקיל יד טקעריד ןעוועג םרוג טַאה סע

 .* ןעייטראפ עשידיי עשיטסינומַאק

 עכלעוו ,עטירד א ןעוועג ךַאנ זיא סעפורג ייווצ יד רעסיוא

 המחלמ רעד ראפ ןבָאה סָאוו ,רעביירש ןופ ןענאטשאב זיא

 -עג ךיז רעדא ,"עפורג-רעביירש רעקניל" רעד וצ טרעהעג
 .רעקיטאפמיס עריא ראפ טנכער

 יד ייב זא ,גנוניימ רעד ייב ןעוועג זיא עפורג עקיזַאד יד

 -סילאיצֶאס עיינ יד ןעוו ,ןליופ ןיא ןעגנוגנידאב עטרעדנעעג

 רעשידיי רעד ןופ טכער יד טרימאלקַארפ טאה גנוריגער עשיט

 קיטייצכיילג ןוא לאנַאיצאנ ןבעלוצסיוא ךיז גנורעקלעפאב

 ןוא ןשיטילַאפ ןיא רעגריב עטקיטכעראבכיילג טולַאסבא ןייז

 ,טייקכעלגעמ יד ןאראפ רַאנ טשינ זיא ,ןיז ןשימָאנָאקע ןיא

 ןלעטשוצפיוא קירוצ בוח רעלאנָאיצאנ א וליפא זיא סע ראנ

 רעד סלא ןעניד טעוו בושי אזא .ןליופ ןיא בושי ןשידיי א

 רעטסערג רעייז ייב זא ,ןטימעסיטנא עלא רעפטנע רעטסעב

 ןטכינראפ וצ ןבעגנייא טשינ ייז ךיז טעוו טייקשילאיטסעב

 בושי ןשידיי ןייא ןייק טשינ וליפא ןוא קלַאפ עשידיי סָאד

 .ןליופ סָאוו םענראפ םעד ןופ

 םעגעי ןיא ןכַארפשטנא טָאה גנוניימ עטצעל עקיזַאד יד

 -עט המכמ טאה עכלעוו ,גנולעטש רעלעיציפַא רעד דַאירעפ

 .טלעוו-ברעמ רעד ןופ עיטאפמיס יד ןענּווועג טלָאוועג םימ

 ןופ ןדיי עשיליופ טנזיוט 200 עפאנק ןופ ןעמוקנַא ןטימ

 רעשידיי ןופ סרעטנעצ ייווצ ןפאשעג ךיז ןבָאה דנאבראפנטאר

 .וואלצארוו ןוא שזדאל ; גנופאש-רוטלוק

 עלא ןופ ןטפירשטייצ יד טרירטנעצנַאק ךיז ןבאה שודַאל ןיא

 -רושז ןוא ןטארטיל עשידיי יד ןופ ןייאראפ" רעד ,ןעגנוטכיר

 -סיה עלארטנעצ יד" ,"ןייאראפ-ןטסיטרא" רעד ,"ןטסילאנ

 -שידיי" גאלראפ רעד ךיוא 1947 ןיא ןוא ,"עיסימאק עשירַאט

 סאד ,"ןטפירש עשידיי" טפירש-שדוח עשירארעטיל יד ,"ךוב

 טרַא-ץיז סָאד ,"טפאשלעזעג-רוטלוק" רעד ןופ םוידיזערפ

 .רעטאעט ןשידיי ןופ

 -עג זיא (ךאבכיר) וואינאשזרעיזד ןיא ,ןעיזעלשרעדינ ןיא

 -לעזעג עשידיי יד" 1945 ןופ ףוס ןיא ךאנ ןראוועג ןפאש

 ןעגנאגעגרעביא זיא עכלעוו ,"טסנוק ןוא רוטלוק ראפ טפאש

 טעטימָאק ןשידַאוועיַאוו ןשיזעלשרעדינ םעד טימ ןעמאזוצ

 ןופ) רעטאעט עשידיי עשיזעלשרעדינ סָאד ,וואלצַארוו ןייק

 קעטַאילביב עשידיי עלארטנעצ א ,(1949 זיב 1946 רעבמעצעד

 -סקלַאפ רעשידיי רעכעלגעוואב א ,ןעגנולייטפָא 32 טימ

 -קורד רענעגייא ןא טימ גאלראפ רעשידיי א ,טעטיסרעווינוא

 -ייצ עכעלטנכעוו-ייווצ א ןבעגעגסיורא טאה רעכלעוו ,יירע

 ןוא "'עיזעלשרעדינ" .1 .א ךארפש רעשידיי רעד ףיוא גנוט

 שזאריט א טימ "עיצישז עווַאנ" ךארפש רעשיליופ רעד ןיא

 -רַאפ ךיוא זיא וואלצארוו ןיא .ןראלפמעזקע טנזיוט 10 ןופ

 -רוטלוק עשידיי עטשרע יד 1946 רעבמעצעד ןיא ןעמוקעג

 ןעגנוטכיר עשיטילַאפ עלא ןרידיווקיל ןגעוו טאקינומָאק רעד *

 .1949 רעבמעוואנ ןיא ןענישרעד זיא הביבס רעשידיי רעד ןיא
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 -ראפ 130 ןעמוקעגרַאפ ןענייז סע רעכלעוו ראפ ,ץנערעפנַאק

 עכלעוו ףיוא ןוא ןדיי טנזיוט 25 ןופ לייטנָא ןטימ ןעגנולמאז

 עיזעלשרעדינ ןופ ןטאגעלעד 400 ןעוועג דנזעוונַא ןענייז סע

 .ןליופ ןיא טעטש ערעסערג עלא ןופ טסעג רעסיוא ,אפוג

 סָאד זיולב טייצ רענעי וצ ןענופעג ךיז טאה עשראוו ןיא

 ,"ןליופ ןיא ןדיי יד ןופ טעטימַאק-לארטנעצ" ןופ םוידיזערפ

 עשראוו ןבורח ןיא טרַא-ץיז ןייז ןבילקעגסיוא טָאה רעכלעוו

 יד ןופ טנעאנ ןייז וצ ידכ ,םימעט עשיטקארפ בילוצ ייס

 -שזיטסערפ בילוצ ייס ,ןרַאטקאפ עשהכולמ עקידנרידיצעד

 .םימעט עוויטארטסנאמעד

 ןשידיי םעד ןגעוו דליב א ןפאש רעבא ךיז לֶאז ןעמ ןעוו

 גנויירפאב רעד ךַאנ רַאי ראפ עטשרע יד ןיא ןליופ ןיא ןבעל

 ןיא ןעניפעג רימ עכלעוו ,קיטסיטאטס רעד ןופ ךמס ןפיוא

 -טפאשלעזעג ענעדיישראפ ןגעוו ,עסערפ רעקידטלמעד רעד

 -ייז סַאוו ,סעיצוטיטסניא-רוטלוק ןוא עכעלטפאשטריוו ,עכעל

 ,ןליופ-סערגנַאק ןופ טעטש ערעסערג יד ןיא ןענאטשטנא ןענ

 -רעביוא ןוא-רעדינ ןיא ךיוא יוו ,שזדַאל ןיא סרעדנוזאב

 -נרידיצעד יד .דליב טשלעפעג א ןעוועג סאד טלַאוו ,עיזעלש

 יד -- ןראי ענעי ןופ ןטנעמאמ עשיטסירעטקאראכ ןוא עקיד

 -פיואמוא ןופ ןוא ןעמַארגַאפ רעוועקארק ןוא רעצלעק ןופ ןראי

 רעקילדנעצ ןיא ךעלגעט-גאט ןדיי רעביא תוחיצר עכעלרעה

 סַאד טשינ ןעוועג ןענייז --ןליופ ןופ ךעלטעטש ןוא טעטש

 יוו ,סעיצוטיטסניא ערעדנא רעדַא עכלעזא ןופ ןעמוקפיוא

 ,'זַאט" ,"טרַא" ןופ ןעגנולייטפַא ,ןטעטימַאק עשידיי יד

 ,ןכיק ,ןלאטיפש ,רעזייה-םינקז ןוא -רעדניק  ,"טניאשוד"

 ןבעל עצרוק סאד רָאנ ,.לג .ד ןוא ןרַאכ ,ןזיירקמארד ,ןלוש

 עטלייצעג ךַאנ ןענייז עכלעוו ,סעיצוטיטסניא עקיזַאד יד ןופ

 ןסיורג םעד תמחמ ןרַאוועג ןדנווושראפ םישדח רעדַא געט

 עכלעוו ,רערעדנאווסיוא ןופ םַארטש ןכעלרעהפיואמוא ןוא

 -ארשרעד ןוא עטרעטאלפעצ טימ ןסעזעגסיוא טכענ יד ןענייז

 ןיא ןגיוצעג געט יד ןיא ןוא ,ךעלקעפ יד ףיוא רעצרעה ענעק

 -רעביא ןא יוו ןעוועג זיא ןליופ .ןצענערג יד וצ רעטנזיוט יד

 עיינ ךיז ןזייוואב גַאט ןדעי ןכלעוו ףיוא ,טקנופ-סגנורעדנאוו

 -יטיִלֶאּפ עפורג עניילק קיסעמשינטלעהראפ יד ןוא ,רעמינפ

 -עג ןענייז עכלעוו ,רעוט-רוטלוק ןוא עכעלטפאשלעזעג ,עש

 ףיוא עטמאאב יוו ןעזעגסיוא ןבָאה ,ןביילב וצ טריטנעירַא ןעוו
 .לאזקַאוו א

 ןופ בצמ רעקיטסייג רעד זיא עיצאוטיס רעקיזַאד רעד ןיא

 -מכ ,רעשיגארט-ףיט א ןעוועג רעוט-רוטלוק ןוא רעביירש יד

 לגיצ טימ גרעב ןוא תוברוח יד ןופ .רעזַאלגעווסיוא ןא טע

 ,ןדיי ענעטכאשעגסיוא ןאילימ סקעז טקוקעגכאנ ייז ןבאה

 -עג ייז :ןגאז וצ ןעמעוו וליפא טאהעג טשינ ןבאה ייז ןוא

 .ןעוועג טשינ קלָאפ ןייק רעמ זיא'ס לייוו ,קלַאפ ןיימ ,טסיירט

 ןופ ןעמוקעג ךעלגעט-דגַאט ןענייז עכלעוו ,ןדיי רעטנזיוט יד

 יד ןופ יצ ,רעטילימ ןופ ,ןשינעטלעהאב ןופ ,דנאבראפנטאר

 ןייק ךיז טימ טלעטשעגראפ טשינ ךאנ ןבַָאה ,רענאזיטראפ

 ןטשער עטנלע ןעוועג ןענייז סאד .רוביצ ןטריזינאגרַא םוש
 .קלאפ טעגרהעגסיוא ןא ןופ

 ףיוא קורדסיוא םוצ ןעמוקעג ןענייז ןעגנומיטש עקיזַאד יד

 -ןטסילאנרושז ןוא -ןטארעטיל ןשידיי ןופ גנולמאזראפ רעד

 ןט-10 םעד שודאל ןיא ןעמוקעגראפ זיא עכלעוו ,ןייאראפ

 .1946 ץרעמ
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 שינעכוז א לכ-םדוק ןעוועג זיא עיסוקסיד עסיווג עטשרע יד"

 .ב טביירש -- ,טכילדריטנעירָא רעד ןופ ,טקארט-טפיוה םעד ןופ

 ןופ עפורג עטקינייאראפ קיטסייג א -- ןדיי ןענייז סאוו -- ,קראמ

 א יצ ,תוציחמ-ךארפש ןוא -ץענערג ךרוד טלייטעגפא ,םיטבש

 -אק רעכעלרעדיוש רעד ךַאנ ,דניצא ךיז ןעניפעג ווו .קלַאּפ-טלעוו

 ןופ ןרעטנעצ עשינָאמעגעה יד ,םוטנדיי ןשיליופ ןופ עפַארטסאט

 -ראפנטאר ןיא ,לארשי-ץרא ןיא ,עקירעמא ןיא -- ןבעל ןשידיי

 ענעבילבעג ןבעל יד ןופ ןליפעג יד ןריטיווארג ןיהווו ? דנאב

 ןופ קנאדעג ןטימ זדנוא ייב סע טלאה ווו ? ןדיי עשיעפַארייא

 םעד ןיא טפנוקוצ א רוטלוק עשידיי יד טַאה יצ ןוא ,לארשי-תוכלמ

 , . . ?רעדנאוו ןשירָאטסיה רעזדנוא ןופ דנאל םענעי רעדַא

 טווורפעג ןבאה עיסוקסיד רעד ןופ רעמענלייטנא עסיוועג

 .ןיליופ ןיא ץוביק ןשידיי םענעדיישאב ןראפ עיסימ א ןכוז

 .רוטארעטיל רעשיליופ-שידיי רעד ראפ -- טגַאזעג רעסעב

 הטילפה-תיראש רעד ןופ םעלבארפ סָאד ןזייל וצ -- ערעדנא

 ןטנאטוקסיד לייט .לארשי-ץרא ןיא רעטנעצ-םייה א ךרוד

 -- לייט ,עטייווצ סאד סיוא טסילש סנייא זא ,טנָאטאב ןבאה

 -טסבלעז ןייא ןופ ןעגנולארטשסיוא ייווצ ןענייז סאד זא

 ,םעד ןופ .קלאפ-טלעוו ןשידיי םעד ןופ רעגאב-סגנוטלאהרעד

 ןעגנירד ,עטייווצ יד יצ ,החנה עטשרע יד קיטכיר זיא סע יצ

 םעיינ ןיא רוטארעטיל רעזדנוא ןופ ןבאגפיוא-טנורג יד סיורא

 .. .ןליופ

 יד ןקיבייאראפ -- עבאגפיוא עקיזיר יד טייטש רעביירש יד ראפ"
 ,קידנעטש ףיוא קעווא ןענייז עכלעוו ,ןפיט ןוא ןטלאטשעג עשידיי

 וליפא זיא סע ןכלעוו ןופ ,בושי א רוטארעטיל רעד ןיא ןבעלפיוא

 סַאוו ,ןייוועג סָאד ייס ןעגניזסיוא ; ןבילבעג טינ שא גראב ןייק
 ליס ,תורוד עקידרעטייוו ךס א ןופ ךלהמ א ףיוא ןכליהפַא ףראד

 ןוא קיגארט רעפיט ןייז ןיא דנאטשרעדיוו ןופ סָאפע ןסיורג םעד

 ןשידיי ןופ ןגעוו יד ןופ דליב א ןבעג ; קיארעה רעזאלליפשייב
 יד ,ןכירטש יד ןכוזסיוא ןוא רֶאי סקעז יד ןופ ךשמ ןיא רעדנאוו
 תוברוח יד ףיוא בושי ןטיינאב םעד ןופ ןצנעדנעט יד ןוא ,ןרוטנאק
 .'ןליופ ןופ

 -אלער רעשיטסיאייסע רעקיזַאד רעד ןופ ןעז וצ זיא סע יוו

 רעביירש עשידיי עפורג עניילק יד טַאה ,קראמ .ב ןופ עיצ

 ןוא ןעגנוריסערעטניאראפ ,גנאג-ןעקנאדעג םעד טלגיפשעגפַא

 רענעי וצ טשרעהעג ןבָאה עכלעוו ,ןטייהנדישראפ-סגנוניימ

 -סגנוניימ עקיזַאד יד .גנורעקלעפאב רעשידיי רעד ןשיווצ טייצ

 "נאה עכעלנעזרעפ יד ןכַארפשטנא ךיוא ןבאה ןטייהנדישראפ

 טַאה לייט רעסיורג א עכלעוו ןופ ,רעביירש יד ןופ ןעגנולד
 ךַאנ זיא רעטייווצ א ,קידנעטש ףיוא ןליופ טזַאלראפ ןכיגניא

 -עג קיטכירפיוא טַאה רעטירד א ןוא ,לייוורעד ףיוא ןבילבעג

 יד ךרוד טקיטומרעד ,ךשמה ןופ טייקכעלגעמ רעד ןיא טביולג

 רעקיטייזלא רעד ןגעוו סעיצאראלקעד עשהכולמ עקידטלמעד

 ןטיבעג עלא ןיא רעגריב עשידיי יד ןופ גנוקיטכעראבכיילג

 רעביירש עפורג עטצעל עקיזַאד יד .ןטכיזניה עלא ןיא ןוא

 שירעפעש-רוטלוק וויסנעטניא ןא ןעלקיווטנא ןביוהעגנַא טַאה

 -טנורג ןוא תוחנה-טנורג עקינייא ףיוא ךיז קידנראפשנַא ,ןבעל

 רעד ףיוא ץוביק רעשידיי םוש ןייק זא :ךעלמענ .ןבאגפיוא

 עטלצרַאווראפ ףיט אזא טגַאמראפ טשינ טַאה טלעוו רערַאג

 זא ,עיצידארט-רוטלוק עשירעפעש-שידיי עכייר קיטסייג ןוא

 רעשיַארעה רעד ןעמוקעגראפ זיא דרע רעשיליופ רעד ףיוא

 -יטלאטשעג ןייז ןעניפעג ףראד רעכלעוו ,דנאטשפיוא-ָאטעג
 ןרעדאפ סע זא ןוא ,טסנוק ןוא רוטארעטיל רעד ןיא גנוק

 .ןדיי ענעמוקעגמוא ןענַאילימ יד קנעדנא רעייז ןקיבייאראפ

 עטנאמרעדנביוא יד ןרילראפ וויטקעפסרעפ רערעטייוו א ןופ

 000 ןליופ ןיא טייקיטעט עשירארטיל עשידיי

 -טלמעד רעייז רעביירש יד ןשיווצ ןטייהנדיישראפ-סגנוניימ

 רעשידיי רעד ןופ ןבאגפיוא עלאנאיצאנ יד .תובישח עקיד

 סע ןדיישראפ יוו .טייצ ןוא טרַא רעביא ןענייז רוטארעטיל

 רעד ןופ ןליטס ןוא ןעגנוניימ יד ןעוועג ןבָאה טשינ ןלאז

 -תישארב ענעי ןיא רעביירש עשידיי עטעוועטארעגפַא טשער

 ןבָאה טשינ ןלַאז ךעלצעזנגעק יוו ןוא לובמ ןכַאנ געט עקיד

 עלא ךאד ייז ןענייז ,ןגעוו ערעייז ןעגנאגעגרעדנאנופ ךיז

 סאוו טימ .קלַאפ רעייז ןופ זיירק ןטפושיכראפ ןיא ןבילבראפ

 טשינ לאז שיפ א גנוטכיר רעכלעוו ןיא ןוא םָארטש א ראפ

 .ךייט םעניא ץלא רע טביילב ,ןעמיווש

 ןפאשעג "ןבעל עיינ סאד" גאלראפ םייב זיא 1947 ביוהנַא

 טלעטשעג ךיז טאה עכלעוו ,"קעטאילביב עניילק יד" ןרַאוועג

 ןיא קיטירק ןוא עיזעַאפ ,עזַארפ ןבעגסיורא עבאגפיוא ןא ראפ

 ןטשרע ןיא ןיוש ןוא .ןגיוב יירד זיב ייווצ ןופ ןטפעה עניילק

 גאלראפ רעד טַאה ,1947 רָאי ןיא ,ץנעטסיזקע ןייז ןופ רָאי
 עניילק --ןאלפ ןטימ םכסה ןיא ראנ ,ןטפעה 7 ןבעגעגסיורא

 רעד סיורא טיג 1948 ןיא .ןגיוב 35 ןעמאזוצ עלא ,ןבאגסיוא

 44 ןעמאזוצ -- ערעסערג ליפ רעבַא ,ןטפעה 6 רַאנ גאלראפ

 .ןגיוב

 -נאווראפ ךיז "קעטַאילביב עניילק יד" טָאה 1949 רָאי ןיא

 רעכלעוו ,י'ךוב-שידיי" גאלראפ ןקידנעטשבלעז םעד ןיא טלד

 ףיוא טרעטיירבעגסיוא טייקיטעט עשירעבעגסיורא יד טַאה

 ןוא עזַארפ ,עיזעַאפ) ןעגנופאש עלעניגירַא :ןרַאטקעס ריפ

 ןוא עטכישעג ,ָאטעג ןיא רעביירש ןופ ןעגנופאש ,(קיטירק

 ןעגנאגעג זיא גאלראפ ןופ גנולקיווטנא יד .ןעגנוצעזרעביא

 ןוא ןטפעה 9 ןעניישרעד 1949 ןיא ןיוש .סיורַאפ קידהגרדהב

 .ןטפעה 11 -- 1950 ןיא

 ןיא ןפאש עשידיי סַאד טַאה רַאי םעד ןיא דַארג רעבַא

 ןבַאה עכלעוו ,ןסיזירק עטסנרע ייווצ טכאמעגכרוד ןליופ

 .ןראי רעקיצכעז יד ןופ ביוהנַא ןיא זיב גנוקריוו רעייז טאהעג

 רעד ,רעטקאראכ ןלעירעטאמ ןייר א ןופ ןעוועג זיא רענייא

 ראפסיורא-ןסאמ םעד תמחמ שזאריט רעטרענעלקראפ םעצולפ

 רעד ,גנורעקלעפאב רעשידיי רעד ןופ לטירד א יוו רעמ ןופ

 ןייר א ןגַארטעג טַאה רעטייווצ רעד .לארשי ןייק -- רקיע

 ןיא ןענאטשאב זיא רעכלעוו ,רעטקאראכ ןשיטילַאפ-שיעדיא

 םזינילאטס םעד ךרוד טייצ רעקיזַאד רעד וצ ןשרעהאב םעד

 ,עשיטילַאפ ,עשיאייטראפ סָאד -- ןליופ ןיא ןבעל עצנאג סאד

 ןיא .ןערנאשז עריא עלא ןיא רוטלוק יד ןוא עשימַָאנָאקע

 ןרַאוועג ןבעגעג זיא'ס רעכלעוו ,טסנוק ןוא רוטארעטיל רעד

 -אטעמ ןופ ןיז ןיא טייהיירפ עסיוועג א טלמעד זיב ןליופ ןיא

 רעראגלווו רעד ןטכילפראפ ןביוהעגנַא טַאה ,גנוטכיר ןוא קיד

 קורדסיוא םוצ ןעמוקעג זיא רע יוו ,םזילאער רעשיטסילאיצַאס

 וויטקא ןשיאייטראפ ןפיוא ןווַאנאדשז ןופ טארעפער םעד ןיא

 .1946 ןיא דארגנינעל ןיא ראפנעמאזוצ-רעביירש ןתעב

 -רעבירא ןשינאכעמ ןוא ןשיטאמעכס ןגעוו גנוריטערקעד יד

 -ייטראפ רעשינילאטס רעקידטלמעד רעד ןופ תודוסי יד ןגַארט

 זיא ןפאש ןשירעלטסניק ןופ טיבעג םעד ףיוא קיטילַאּפ רעשיא

 סעכעלצעזנגעק סעפע ךיז רַאפ-ןוא-ןא ןעוועג זיולב טשינ

 גנאלקנייא ןיא ןעוועג טשינ ךיוא זיא סע .טסנוק ןופ ןזעוו םוצ

 רעביירש עשידיי יד ןופ הביבס רעד ןיא ןעגנומיטש יד טימ
 ןשידיי ןופ הטיחש-ןסאמ יד .המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד ךַאנ

 ןופ ךיוא רעפלעהטימ קינייוו טשינ ןוא ןרעלטיה ךרוד קלַאּפ
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 ךיז רעטניה טאהעג ןיוש ןבאה עכלעוו ,רעקלעפ עכלעזא

 טשינ ךיז טַאה ,גנויצרעד רעשיטעיוואס ןופ ןרָאי רעקילדנעצ

 ןופ סעלומרַאפ עשיטאמעכס יד טימ ןשטייטסיוא טזַאלעג
 -אב וצ טייקידנעווטיונ יד טליפעג ךיז טאה םע .ףמאקנסאלק
 -- יינסנופ םעלבארפ-ןדיי ענעפורעג יוזא עצנאג סאד ןטכארט

 -וסי ערעדנא ףיוא רַאג ןוא טקנופדנאטש רעדנא ןא ןופ ראג
 .תוד

 -עגפַא ךיז ןבאה עכלעוו ,ןליופ ןופ רעביירש עשידיי יד

 יד טאהעג ןבאה עכלעוו ןוא דנאבראפנטאר ןיא טעוועטאר

 עסיורג עשידיי-שיטעיווַאס יד טימ ןפערט וצ ךיז טייהנגעלעג
 קאטסילאיב ,גרעבמעל ,קסנימ ןיא רעטכיד ןוא רעקיאזַארפ

 ,עווקסאמ ןיא ךיוא -- המחלמ רעד ןופ ןרַאי עטצעל יד ןיא ןוא

 רעד ןיא ייז ןופ טקריוואב ןעוועג טשינ זיולב טשינ ןענייז
 -שידיי ןליופ ןופ עטכארבעגטימ רעייז ןקיטשרעד ןופ גנוטכיר
 ןעק ןעמ .ןגעלפ ןוא ןטיהוצנייא יז -- טרעקראפ רָאנ ,טייק

 רעניילק רעד ןופ גנולמוטעצ עשיכיספ יד ןלעטשרַאפ ךיז

 ןבילבראפ ךַאג רעביירש עקיזַאד יד ןופ זיא עכלעוו ,עפורג

 םעד ןגעוו הרושב-בויא רעד טימ ןעמאזוצ ןעוו ,ןליופ ןיא
 -סַאמ ןיא רעוט-רוטלוק ןוא רעביירש עשידיי יד ןופ טסערא
 -ילאפ-רוטלוק רעיינ רעד טימ םכסה ןיא ,ְךַאנ ייז ןבאה עווק
 -יורט ערעייז טזומעג ,ןליופ ןיא ןרַאי רעקיצרעפ ףוס ןופ קיט
 ןיא ןגַאז םוטנדיי ןשיליופ ןופ םוקמוא םעד ךַאנ רעדיל-רע

 -ןחלוש ןשיווַאנאדשז ןטיול םזילאער ןשיטסילאיצאס ןופ חסונ
 .ךורע

 -עד ןבאה רעביירש עטסנעזעגנַא יד ןופ לייט רעסיורג א
 רעטנזיוט יד טימ ןעמאזוצ ןליופ טזאלראפ ןרַאי יד ןיא רעביר

 ןופ ןוא ןעגנוטכיר עשיטסינויצ ענעדיישראפ ןופ רעדילגטימ
 סעיצאזינאגרַא ערעייז ןופ תומישר ןופ ךמס ןפיוא --- "דנוב"
 .ןרעדנאווצסיוא ןרַאוועג טביולרעד ייז זיא

 ,ףראדנשא לארשי יוו ,רעביירש עכלעזא ןעוועג ןענעז סאד
 ,ןאמרעטוג עטוג ,ןאמסַארג השמ ,עזמַאב םוחנ ,ינטורקא .י

 ,קאז םהרבא ,ןאמדלאוו .מ ,רעלגַאוו ןונחלא ,ןאמרעטוג קחצי

 םירפא ,סקופ .ש .ח ,שטיוואסאנאי קחצי ,יקסנילכישז לזייר

 ליפ ןוא ,לגיפש והיעשי ,פאר ןמחנ ,רעשטוק .י ,יקסוואנאגאק

 .ערעדנא
 -נעפעראפ טאהעג ןיוש טַָאה רעביירש יד ןופ טייהרעמ יד

 ןוא רעדיל -- "ךוב-שידיי" ןיא ןעגנופאש ערעייז טכעלט

 קורדסיוא םוצ טכארבעג ןבָאה ייז עכלעוו ןיא -- עזַארפ
 .המחלמ רעד ןופ טייצ רעד ןיא ןגנובעלרעביא ערעווש ערעייז

 -ראפ ןופ ,ךיז טייטשראפ ,ןעוועג ןענעז ןעגנופאש עקיזַאד יד
 ןעמונעגכרוד סָאמ רעכיילג א ןיא רעבַא ,טעטילאווק רענעדייש

 ףיט א ןופ ןוא קלַאפ רעייז ןופ קילגמוא ןסיורג םעד ןופ

 -כיילג רעדעי ןגעק טרעוועג ךיז טָאה סִאוו ,ליפעג ןלאנָאיצאנ

 .גנוטלאש

 סאוו ,יד רקיע רעד ןליופ ןיא טלָאמאד ןענעז ןבילבראפ

 -רעביירש רעקניל רעקידהמחלמראפ רעד וצ טרעהעג ןבָאה

 ןעוועג ןענעז סאד .רעקיטאפמיס עריא וצ רעדַא ,עפורג

 לרעב ,גרעבדורג-ווַאקרוט קחצי ,רעלעה םעניב רעביירש יד
 ,ןיבור הסדה ,דראפס .ד ,ראילאמס לשרעה ,יקסרימ .מ ,קראמ
 5  ,יקציִלַא .ל ךיוא ליוו ,גרעבנעטיור דוד ,ראילקש השמ

 ,לעדנאס ףסוי ,לאגעס ןמלק ,קיטסאל .ש ,ןאמצלאז .מ ,ןיישנָאז

 יד וצ ןענעז רעטעפש .ןאמזייר .א ןוא טדימשרעפוק לבייל

 08 דרפס .ד

 .ש דנאבראפנטאר ןופ ןעמוקעגוצ ְךַאנ רעביירש עקיזָאד

 ,רעביירש ייווצ ןוא שטיוואקטוג .י ןוא לפמעט .מ ,סילעב

 ןיא ןיוש וויטקא שירארעטיל ןייז וצ ןביוהעגגא ןבאה עכלעוו

 .ש רעקיאזַארפ ןוא יקסלוביצ .פ רעטכיד רעד -- ןליופ םעיינ

 -ראפנטאר ןיא ןעגנובעלרעביא ערעווש יד .אקראמ-סוארטש

 א טַאה ,רעטקאראכ ןלעירעטאמ ןופ זיולב טשינ טפַא ,דנאב

 -עווש יד טימ ןשטייטוצסיוא טימאב ךיז רעביירש יד ןופ לייט

 ןבַאה ןעגנושטייטסיוא יד רעטנוא שטַאכ ,המחלמ ןופ ןטייקיר

 ןופ לייט א .תוקפס ןופ ךעלעמַארטש עטלאק טלזירעג ןיוש

 -נירפ יד ןגעווטסעדנופ טימאב ךיז ןבָאה רעביירש עקיזָאד יד

 רעשידיי רעד ןיא ךיוא ןגַארטרעבירא םזילאערצַאס ןופ ןפיצ

 -עפס עשידיי יד ייז ןפראוורעטנוא ןוא הביבס רעשירעפעש
 ערעדנא) .ןברוח-רעלטיה םעד ךַאנ ןופ קיטאמעט עשיפיצ

 טלאוועג ןבאה ייז ביוא ,ןעגנּוווצעג ןעוועג וצרעד ןענעז
 (.דער ןופ .קרעמאב --- .ןריצילבופ ןעגנופאש ערעייז

 וצ ןרעוו ןפאש ןשירעלטסניק ןופ תודוסי עשיגַָאלַארעדיא יד

 : ןפוא ןקידנגלַאפ ףיוא טריניפעד טייצ רענעי

 -נסאלק ןטפראשראפ ןיא ןפלעה ןפראד ייז" -- עיצקנופ עטשרע
 טייקכעלקריוו עשיליופ עקיטנייה רעזדנוא ןקיטלאטשעגרעביא ףמאק

 -ניא ףראד ןפאש-רוטלוק סאד" זא .ה .ד ,"'רעשיטסילאיצֶאס א ןיא

 עיגָאלָאעדיא רעשירעפמעק רעד טימ ןרעוו ןעמונעגכרוד לארגעט

 ןפיוא ןטלאהוצנייא ווורפ ןדעי ןכערב ףראד ,טאיראטעלַארפ ןופ

 -המחלמכאנ ןוא עקידהמחלמראפ יד טיבעג-טסנוק ןוא -רוטלוק

 ,רעטקאראכ ןכעלרעגריבניילק רעדַא ןזאושזרוב ןופ ןסולפנייא עקיד

 ביוהנַא םעד ןופ םינמס .קיטקעלקע ןימ ןדעווטעי ןפמעקאב ףראד

 רימ ןעעז באטשאמ ןשהכולמ ןיא עוויסנעפַא-רוטלוק רעד ןופ

 עשיליופ יד ןופ ןרַאפנעמאזוצ יירד עטצעל יד ןיא ןרעדנא ןשיווצ

 יד ףיוא .רעקיזומ ןוא רעקיטסאלפ ,ןגרוטאמארד : רעפעש-רוטלוק

 ןרַאוועג טלעטשעג רַאלק ןוא ךעלטייד זיא ןרַאפנעמאזוצ עקיזָאד

 -איצֶאס ןופ דֶאטעמ ןפיוא ךיז ןריטנעירָארעביא ןופ עבאגפיוא יד

 .'םזילאער ןשיטסיל

 רוטאטקיד רעד ןופ סעיצקנופ עשיגאלַאעדיא יד ןריזילאער אזלא"

 רעד ןופ עבאגפיוא עראבלטיממוא יד ךיוא זיא טאיראטעלַארפ ןופ

 רעשיטקארפ ןוא רעשיטערַאעט ריא ןיא טפאשלעזעג רעשידיי
 ."טייקיטעט

 םייב" סָאוו ,םעד ןיא ןייטשאב ףראד עיצקנופ עטייווצ יד

 ןיא זדנוא ייב עיצולַאווער-רוטלוק רעד ןופ סעצַארפ םעד ןריסרַאפ

 רעד ןייז דנאבראפנטאר ןופ רוטלוק עשיטסילאיצאס יד ףראד ןליופ

 ףראד עכלעוו ,ןענרעל רדסכ ךיז ףראד ןעמ ןכלעוו ןופ ,לעדַאמ

 ןיא זדנוא ייב גנויוב-רוטלוק רעד ןופ דוסי ןיא ןרעוו טגיילעג

 -סכעה רעד זיא רוטלוק עשיטסילאיצַאס עשיטעיווַאס יד לייוו ,דנאל

 -שטנעמ רעד ןופ רוטלוק רעד זופ גנולקיווטנא רעד ןיא פאטע רעט

 .''עכָאפע רעזדנוא ןופ טפאשלעזעג רעכעל

 רעקידנריזינָאיצולַאווער רעד " ןייז ףראד עיצקנופ עטירד יד

 סיורא טגנירד (עכלעוו) ,גנופאש-רוטלוק רעזדנוא ןופ רעטקאראכ

 ןופ סעיצקנופ עשיגַאלַאעדיא יד ןריזילאער וצ ןבאגפיוא יד ןופ
 .(*" טאיראטעלַארפ ןופ רוטאטקיד רעד

 רַאפנעמאזוצ ןבלעז םעד ףיוא טארעפער-סטכיראב ןיא ךיוא

 ךורברעביא רעקידנעטשלופ רעד" ןכַארטשעגרעטנוא טרעוו

 רעד רעטנוא טפאשלעזעג-רוטלוק רעד ןופ טייקיטעט רעד ןיא
 לד ףיוא עיסוקסיד רעטפיטראפ רעקיטייזלא רעד ןופ גנוקריוו

 -ייאראפ רעשיליופ רעד ןופ טעטימַאק- לארטנעצ ןופ סמונעלפ

 ןופ ןוא ילוי ןט-7 ןוא ןט-6 ןופ ייטראפ-רעטעברא רעטקינ

 םעד ןגעוו 1948 רעבמעטפעס ןט-3 םעד זיב טסוגיוא ן1

 .לעזעג-רוטלוק .דיי רעד ןופ ראפנעמאזוצדנאל ןופ טכיראב >*

 .1949 "'ךוב שידיי" גאלראפ ."ןליופ ןיא
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 ןבאה עכלעוו ,ייטראפ רעד ןיא גיינפַא ןשיטסילאנָאיצאנ-טכער

 ןוא רעשיטערַאעט רעד ןיא טייקרַאלק א ןגַארטעגניירא

 -םזיסקראמ ןופ תודוסי-טנורג יד ןופ גנודנעוונַא רעשיטקארפ

 ."ןטיבעג עלא ףיוא םזינינעל

 רעכלעוו ,גיינפַא ןשיטסילאנאיצאנ-טכער ןטימ ןינע רעד

 -ןטילעטאס ערעדנא עלא ןיא יוו טקנופ ,ןליופ ןיא טַאה

 ןריזינילאטס וצ עבאגפיוא יד טאהעג ,עווקסַאמ ןופ רעדנעל

 עקידנרידיצעד א טאהעג טַאה ,דנאל ןיא ןבעל עצנאג סאד

 קידנרעדנע ,טייקיטעט-רוטלוק רעשידיי רעד ףיוא העפשה
 .ןטיבעג עלא ףיוא טלאהניא ןוא ןעמרַאפ עריא

 -ארפ רעקיזַאד רעד טאה רוטארעטיל ןופ טיבעג םעד ףיוא

 םעד ףיוא ייס ,קיטאמעט רעד ףיוא ייס טקריוועג סעצ

 .גנאגוצ ןשירעלטסניק-שיעדיא

 -אש יד טאטשנא -- ןבָאה קיטאמעט רעד ךייש זיא סָאוו

 ןוא ןעגנוביירשאב ךיוא יוו ,הרובג ןוא םוקמוא ןגעוו ןעגנופ

 -ינשראפ שיגארט םעד ןיא טנאמרעד ןבאה עכלעוו ,תונורכז

 -רעביוא יד ןעמענ ןביוהעגנַא -- לאמא ןופ ןבעל םענעט

 יד" ןעלגיפשפא טפראדאב ןבָאה עכלעוו ,ןעגנופאש טנאה

 -אמעט ערענאיצולַאווער ,"טנייה ןופ טייקכעלקריוו עקידיירפ

 -אס רעד ןופ ןעגנוצעזרעביא ,טייהנעגנאגראפ רעד ןופ קיט

 עשידיי יד ...ןוא רוטארעטיל רעשיטסילאערצַאס רעשיטעיוו

 יד ןופ דרַאמ ןוא טסערא םעד ךַאג -- רעכלעוו וצ ,קיסאלק

 ןפמורשעגנייא ךיז טַאה סע -- רעפעש עשידיי עשיטעיווַאס

 .רוטארעטיל עשידיי עצנאג יד טעמכ

 -שיעדיא רעטרעדנעעג רעד רעדיוו טגנאלאבנא סאוו

 -יבס רעשידיי רעד ןיא יז טַאה ,גנולעטשנייא רעשירעלטסניק

 ןופ פיצנירפ ןטנאקאב ןיא לכ-םדוק טקירדעגסיוא ךיז הב

 וצ גנאגוצ ןשיטירק ןגעוו עירָאעט רעשיטסילאערצַאס רעד

 יבגל עיצקעלעס זיולב טשינ טייטאב טַאה סאד .טייקידהשורי

 -נאגראפ רעד ןופ ןטרעוו-רוטלוק ללכב ןוא עשירעלטסניק

 ךיוא ראנ ,ףמאקנסאלק ןופ פיצנירפ ןטימ םכסה ןיא טייהנעג

 עכלעוו ,ןטרעוו עקיזַאד יד ןופ ליפ וצ ןראטנעמַאק עקירעהעג

 -קעווצ ןוא רעטרעגאב רעד ןיא ךות רעייז טרעדנעעג ןבָאה

 -גאגראפ יד ןעמענאב :ןסייהעג טָאה סע .גנוטכיר רעקיסעמ

 ראפ-ןוא-ןֶא זיא סָאוו ,טראוונגעק רעד ןופ טכיל ןיא טייהנעג

 ךעלטסניק וצרעד ךַאנ טרעוו יז ןעוו רעבָא ,לבאטוקסיד ךיז
 רעשיטילַאפ רעטמיטשאב סיורַאּפ ןופ א ךרוד טקידלאווגראפ

 ןקיטשרע םעד ןעלפירקראפ וצ לגוסמ סע זיא ןאד ,ץנעדנעט

 ןעגנאגעגנָא זיא דַאטעמ רעקיזַאד רעד .טלאהניא ןלעניגירַא

 ןיא ןוא טסנוק רעד ןיא ,רעטאעט ןיא ,רוטארעטיל רעד ןיא

 -ראפ ןופ ףליה רעד טימ טנידאב ךיז טאה רע .עטכישעג רעד

 ,ןעגנושטייטניירא ,ןעגנושטייטסיוא ,ןעגנושטייטראפ ענעדייש

 עכעלטע ןופ רעדא ,רעפעש ןייא ןופ קרעוו יד ןופ ןשזאטנַאמ

 .ןטאטיצ טימ ןוא

 עטסערג יד ןופ רענייא ןרָאוועג זיא 'עיגַאלַאטַאטיצ" יד

 ןופ ןטאטיצ לעיצעפס ,ןטפאשנעק -ץנוק ןוא -- טסנוק

 ןפאשעג זיולב טשינ ןבָאה ייז .ןטעטירָאטיוא עטנעקרענא

 רעד רָאנ ,גנודנירגאב רעכעלטפאשנסיוו ןופ קורדנייא םעד

 ,ןרינָאפָא ןופ טייקכעלגעמ עדעי ןעמונעגפַא ןבאה ייז -- רקיע

 טעטירַאטיוא אזא ןוא אזא ביוא תמחמ .ךיז ןלעטשנגעק ןופ

 ףיוא ןייז סֶאד געמ גנוניימ אזא ןוא אזא טגַאזעגסיורא טאה

 טשיג טַאה טעטיראטיוא רעקיזַאד רעד ןכלעוו ףיוא ,טיבעג א

 210 ןליופ ןיא טייקיטעט עשירארטיל עשודיי

 .שרעדנא ןגַאז וצ ןגאוו טעוו רעוו זיא -- גנונא עטסדנימ יד

 רעד וצ גנאגוצ ןשיטירק ןופ דַאטעמ" ןקיזַאד םעד טימ

 -עג ענעדיישראפ ןטכיולאב ןרַאוועג ןענייז "טייהנעגנאגראפ
 -נשוטראפ ,ןעגנופאש עטלמאזעג ןוא קיסאלק רעד ןופ ןטלאטש

 ןוא ,עשידיי-טערקנַאק סָאד ןעלטימ עכעלגעמ עלא טימ קיד

 סרעדנוזאב קידנבייהסיורא ,עשידיי-םאזניימעג סָאד ,רעמ ךַאנ

 ,עשיטסינַאגאטנא-ןסאלק ןוא עניימעגלא -טקארטסבא סאד
 .טייקכעלשטנעמ ןופ גנאר עטסכעה יד יוו

 רעקידנגייטש א ןיא ןגיוצעג ךיז טַאה בצמ רעקיזַאד רעד
 -פַא טלוב זיא רע .ןט-57 םעד ןיא זיב רַאי ןט-49 ןופ עיניל

 ענענישרעד יד ןופ קיטאמעט רעד ןיא ןרַאוועג טלגיפשעג

 עשיטירק יד ןיא סרעדנוזאב ,ןדַאטעמ-ביירש יד ןיא ןוא רעכיב

 ןרַאוועג ןענייז עכלעוו ,טייצ רענעי ןופ ןעגנולדנאהפַא

 עשידיי יד" ןיא ,"עמיטש סקלַאפ" רעד ןיא טכעלטנעפעראפ

 רעטסכעלכעלפרעביוא רעד .טאמרַאפ-ךוב ןיא רעדא "ןטפירש

 המישר רעד ןיא רעדַא ,ןבאגסיוא עקיזָאד יד ןיא קילבניירא

 ךיילג טעוו ןרַאי עגעי ןיא רעכיב ענעבעגעגסיורא יד ןופ
 .עטגַאזעגנביוא סָאד ןקיטעטשאב

 ןיא זיב ןענייז ,קיטאמעט רעד ךייש זיא סָאוו ,לשמל ,יוזא

 ךיז 9 ךרע ןא ןבָאה ייז ןופ ןוא רעכיב 13 ןענישרעד 9
 ןיא ייס ,דיל ןיא ייס -- קיטאמעט-דֶאטעג רעד טימ ןעמונראפ

 רעד ןופ קרעוו רקיע רעד ןיוש ןעניישרעד 1949 ןופ .עזַארפ

 -רעביא ,תועדה לכל רשכ ןענייז עכלעוו ,קיסאלק רעשידיי

 זיא עכלעוו ,רוטארעטיל רעשיטעיוואס רעד ןופ ןעגנוצעו

 ,עשיטסילאערצאס א לייטנטסרעמ ןעוועג טייצ רענעי וצ

 לד ןופ ןעגנופאש עקינייא ןוא ,ןעמאנסיוא עניילק רעסיוא
 לוו ,קיטאמעט רעלעוטקא ףיוא רעביירש עשידיי-שיליופ

 טעברא רעד ייב" ,רעלעה םעניב ןופ "ןליופ ןיא גנילירפ"

 ןופ "ןענירג רעדלעפ' ,יוטנעגרַאמ .ל ןופ "דיל סאד טגנילק

 ןראי יד ןיא ךיוא ןעניישרעד סע .לג .ד ןוא ןאמזייר .א

 ,עכלעזא רעדא ,קיטאמעט רערענאיצולאווער ףיוא קרעוו

 רעד וצ גנאגוצ ןשיטירק א ןופ טסייג ןיא ןענייז עכלעוו

 ,ראילַאמס .ה ןופ "רענלעז רעטושפ א" יוו ,טייהנעגנאגראפ

 .ד ןופ "ןציקש ןוא ןעידוטש" ןוא ,"רעכיב ןוא רעביירש"

 -בָארפ" ,קיטסאל .ש ןופ "ןגרַאמ םוצ םינפ ןטימ" ,דראפס
 פא" ,יקסרימ .מ ןופ "קיטירק ןוא רוטארעטיל ןופ ןעמעל

 .לג .ד ןוא יקצילַא .ל ןופ "לאווַאק עידָאד" ,"ביילק

 עלעיצעפס א ןעמוקעגראפ זיא 1951 לירפא ןט-9 םעד

 דנאבראפ ןכעלטפאשלעזעג-רוטלוק ןופ םוידיזערפ ןופ גנוציז

 ,רעוט-רוטלוק ןוא ןטסילאנרושז ,רעביירש עשידיי יד טימ

 עשידיי יד טפַָארטשעג ןבָאה רעמענלייטנַא ךס א עכלעוו ףיוא

 רעיינ רעד טימ טארט ןטלאה טשינ ריא ראפ רוטארעטיל

 יד ןבָאה עכלעוו ,אפוג רעביירש לייט א ךיוא ,טייקכעלקריוו
 ןכיילגראפ רעמענלייטנא יד ןופ עקינייא .ןפאשעג רוטארעטיל

 ןליופ ןיא טייצ רעטצעל רעד ןופ רוטארעטיל עשידיי יד

 (קיטאמעט ןוא גנוטכיר ריא טיול זיולב זא ,ךיז טייטשראפ)

 -יופ רעד טימ ןוא דנאבראפנטאר ןיא רוטארעטיל רעד טימ

 -אראפ" ראפ טמוק טרַאד זא ,ןַא ןזייוו ןוא ,רוטארעטיל רעשיל

 -וקַא רעד תעב ףמאק ןופ קיִארעה יד ןרעדליש ןטימ לעל

 א טימ רוטארעטיל רעד ןיא גייטשפיוא ןא ךיוא ,טייצ-עיצאפ

 רעשידיי רעד ןעוו ,טייצ רעד ןיא ,"קיטאמעט רעקיטייצטנייה

 עשיראטסיה יד ןפאש ןייז ןיא פַא טינ טלגיפש" רעביירש
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 יד ןופ ןבעל םעניא ,טפאשלעזעג רעודנוא ןיא ןעגנורעדנע
 ."עקידנטעברא עשידיי

 -ידיי ענענישרעד סנטצעל יד" זא ,טסעפ ןלעטש ערעדנא

 רעזדנוא קידנעטשלופ טשינ ךַאנ ןכערפשטנא רעכיב עש

 עלא טעמכ סיורא ךיז ןגַאז טסייג ןבלעז ןיא ."טייקיטייצטנייה

 סאד זא ,קידנטלאה ,רעטייוו ךַאנ טייג לייט א ,רעביירש

 ,קינייוו ךַאנ זיא טייקכעלקריוו רעיינ רעד וצ ךיז ןרעטנענרעד

 ףיוא ןייטש" ,ריא ןיא ןעמענלייטנָא ראבלטיממוא ףראד ןעמ

 ,גָאט ןקיטנייה םייב טסייה סָאוו ,"ףמאק ןופ סעיציזַאפ יד

 ןגעוו ןביירש זא ןוא ,גנויוב ןופ סעיציזַאפ יד ףיוא ןייטש

 זיא סע ןעוו ,טלמעד רַאג ןיז א טַאה טייהנעגנאגראפ רעד

 ,טנייה ןופ טייקיטעט יד טרילומיטס סע זא" ,ןבירשעג יוזא

 טשינ טייהנעגנאגראפ רעד ןגעוו ןביירש אזא טאה טשינ ביוא

 ןעגנולייצרעד ,רעדיל ערעכאווש וליפא" זא ןוא ,"טרעוו ןייק

 -כיוו ליפ ןענעז טייקיטייצטנייה רעד ןופ ןשזאטרַאפער ןוא
 סע ."ןטכענ ןגעוו קרעוו עטקארטסבא יד רעדייא רעקיט

 ןטירטפיוא ערעייז ןיא ןבָאה סַאוו ,עכלעזא ןעוועג ךיוא ןענעז

 ,רעביירש יד תוצע עניימעגלא טימ זיולב טנגונגאב טשינ ךיז
 .סעמעט עטערקנַאק ןבעגעג וליפא ראנ

 ןעמוקעג ךעלרעהפיואמוא זיא ןעמ ןכלעוו טימ ,גנוזַאל רעד

 רעיינ רעזדנוא וצ םינפ ןטימ" ןעוועג זיא ,רעלטסניק עלא וצ

 -כעלקריוו רעסיורג רעיינ רעזדנוא וצ" רעדָא ,"טייקכעלקריוו
 ."טייק

 -עגפַא זיא 1952 ןופ "ןבעל עיינ סאד" ןופ 145 רעמונ ןיא

 ,רעביירש עשידיי ןופ גנוטאראב-דנאל א ןופ טכיראב א טקורד

 ןבאגפיוא ערַאלקק טלעטש טנערעפער רעד רעכלעוו ףיוא

 רעביירש רעד זא ,םעד ןיא טייג סע" .רעביירש ןשידיי ןראפ

 רעד ןופ סעצַארפ-טנורג םעד ןייטשראפ ןוא ןעמענפיוא לֶאז

 געוו ןפיוא דנאל רעודנוא ךרוד טכאמ סע סַאוו ,גנולקיווטנא

 ףיוא ןיילא ךיז קידנראפשנַא ."ןבעל רעסעב ןוא רענעש א וצ

 ,ייטראפ רעד ןופ םונעלפ א ףיוא ןטורעיב ןופ טארעפער א

 סטורעיב ןופ קנאדעג טנורג רעד זא" ,רענדער רעד טגַאז

 -רעוו עטלייצעג ןיא ןרילומרַאפ טנעקעג ןעמ טלֶאוו טארעפער

 םעיינ א ףיוא ןטעברא -- ןעגנוגנידאב עיינ יד ןיא" .רעט

 רעייז ,םירעיופ ןוא רעטעברא ןופ ןבעל סאד ןרעדליש ."ןפוא

 ןבעל רעודנוא ןיא ...טנייה ןכעלקילג ןוא ןטכענ ןקירעיורט

 -ניווועג עטלא ךַאנ ןקיטסענ -- רענדער רעד רעטייוו טגַאז --

 ,טלעוו רעטלא רעד ןופ ןשינעבעלרעביא ,סעיצידארט ,ןטייה

 -טסווואב םעד וצ ןיוש ךיז ןענעכעראפ סאוו ,זדנוא ןופ ךס א

 יד ךיז ןיא ךאנ ןגַארט טפאשלעזעג רעד ןופ לייט ןקיניז

 -רַאקסיוא ,ייז ןפמעקאב .ןטכענ ןופ ןשינעבעלרעביא עקיִזָאד

 ןריקסאמעד ןוא ןטייהניווועג עטכעלש ערעזדגוא ןעוועשט

 ןוא טייקכעלסעה ןייז ןעגנערבסיורא ,טיזאראפ-יושזרוב םעד
 ."רעביירש ןופ עבאגפיוא יד זיא -- טייקיצייג

 עלא טגַאזעגסיורא ךיז ןבָאה טסייג םעד ןיא רעקינייוו רעמ

 טסנוק רעד ןופ לֶאר יד .גנוטאראב רעד ןיא רעמענלייטנַא

 טקנופ ,קיטילָאפ רעד ןופ ןרעניד א וצ טריצודער ןרַאוועג זיא

 ןוא ,עיגָאלַאעט רעד יבגל רעטלאלטימ ןיא עיפָאזַאליפ יד יוו

 טַאה עכלעוו ,קיטילַאפ רעטמיטשאב א ןופ ןירעניד א סָאד

 ןופרעד קיגנעהפַא .ערעדנא עלא שירָאגעטאק ןסַאלשעגסיוא

 ערשכ יד ןופ לֶאר יד טריצודער רעמ ןוא רעמ ץלא ךיז טַאה

 ןעמ טאה ןביירש ,סעמעט ערשכ ןופ וליפא ןוא רעפעש

 02 דרפס .ד

 טעשזויס רעדעי רעבַא ,ץלא ןגעוו טנעקעג ךיז טייטשראפ
 .גנולדנאהאב ןייז ןופ ןפוא םעד ךיז ןיא ןטלאהטנא ןיוש טָאה

 -ראפ םעד טקריוואב טשינ ךַאד טַאה בצמ רעקיזָאד רעד

 רַאְי ןופ ןסקאוועג זיא ךוב ןשידיי ןופ שזאריט רעד .טיירפש

 ןיא ,רעקיזיר רעד וצ 1953 רַאי ןיא קידנכיירגרעד ,רֶאי וצ

 5314 ןופ לַאצ ,גנורעקלעפאב רעשידיי רעד טימ ךיילגראפ

 -פיואמוא ךיוא זיא סע .(4500--1952 ןיא) ןטנענַאבא עכעלרעי
 .סנגיוב ןוא רעכיב עטקורדעג לֶאצ יד ןגיטשעג ךעלרעה

 ; ןטייז 560 ,רעכיב 7 ןענישרעד 1947 ןיא זיא ,לשמל ,יוזא

 1128 ,רעכיב 9 -- 1949 ;ןטייז 690 ,רעכיב 6 -- 1948 ןיא

 -- 1951 ןיא ;ןטייז 1498 ,רעכיב 11 -- 1950 ןיא ; ןטייז

 ; ןטייז 3248 רעכיב 14 -- 1952 ןיא ;ןטייז 3590 ,רעכיב 9
 .ןטייז 3228 ,רעכיב 15 -- 1953 ןיא

 רעד וצ ץרַאפַארפ ןיא שזאריט ןקיזיר םעד ןופ תוביס יד

 -יישראפ ןעוועג ןענייז גנורעקלעפאב רעשידיי רעד ןופ סיורג

 -רעוו עשיגרענע יד ןעוועג קפס ילב זיא ייז ןופ ענייא .ענעד

 ,רַאי סעדעי ךוב ןשידיי ןראפ ןטנענַאבא ןופ עיצקא-סגנוריב

 -סקלַאפ א ןיא טשיג רועיש טלדנאווראפ ךיז טַאה עכלעוו

 ןופ גנוריברעוו-ךוב רעד תעב ןענייז ,לשמל יוזא .עינאפמאק

 ןצנערעפנַאק 110 טעטש 33 ןיא ןרָאוועג טריפעגכרוד 3

 -לעזעג ןוא רעביירש עשידיי ןופ לייטנָא ןטימ ןטנווָא 32 ןוא

 קידנזעוונַא ןעוועג ןענייז סע עכלעוו ףיוא ,רעוט עכעלטפאש

 .(* ןשטנעמ טנזיוט 10 רעכעה

 ןופ טייקטרעגנוהעגסיוא יד ןעוועג זיא הביס עטייווצ יד

 ,תויתוא-טארדאווק יד .טרַאוו שידיי א ךַאנ ןדיי עשיליופ יד

 -קיטייוו טקעוועג ןבָאה ,טלאהניא רעייז ןופ קיגנעהפַאמוא

 -שעג ערעייט יד טימ ענעדנובראפ ןענעצסינימער עכעל

 .ןדנווושראפ ןפיוא ןשיגארט אזא ףיוא ןענייז עכלעוו ,ןטלאט

 -עלטסניק יד ,טפארק-סגנויצוצ יד זיא הביס עטירד יד ןוא

 .רעקיסאלק עשידיי יד ןופ ,עלאנָאיצאנ ןוא עשיר

 ,ןיז ןשיגַאלַאעדיא-שירעלטסניק ןיא ייס בצמ רעקיזַאד רעד

 יד ןופ טפלעה זיב ןטלאהעגנַא טָאה ,ןלענָאיצאזינאגרַא ןיא ייס

 טרעדנעעג ןבָאה ןשינעעשעג עקידנטיידאב ןעוו ,ןרָאי רע 0

 עשירעלטסניק-שיאעדיא יד ייס ןפוא ןכעלטנזעוו א ףיוא

 .ךוב ןשידיי ןופ טיירפשראפ-ןסאמ םעד ייס ,גנולעטשנייא

 -קעדעגפיוא יד טקריוועג ןבָאה גנורעדנע רעטשרע רעד ףיוא

 רענעפורעג יוזא רעד ןוא ןענילאטס ןופ סנכערבראפ עט

 -ןסאמ יד -- רעטייווצ רעד ףיוא ."רעבַאטקא רעשיליופ"

 טימ ןליופ ןייק ענעמוקעג סאוו רַאנ ,ןדיי ןופ עיצארגימע

 טימ ןעמאזוצ ,דנאבראפנטאר ןופ עיצאירטאפער רעטייווצ רעד

 םעצולפ ןענייז ףושיכ א ךרוד יוו .םיבשות עטלא ,ןדיי יד

 ןעגנורילומרַאפ עיינ ןוא ןעגנולעטשנייא עיינ ןעמוקעגפיוא
 .רוטארעטיל ןופ טיבעג םעד ףיוא

 עכלעוו ,רעביירש עשידיי יד ןופ גנולמאזראפ רעד ףיוא

 ןטימ עשראוו ןיא 1955 יאמ ןט-20 םעד ןעמוקעגרַאפ זיא

 טלדנאהאב ןענייז ,רעוט עכעלטפאשלעזעג עשידיי ןופ לייטנַָא

 ןעגנודניבראפ יד ןרעטיירבסיוא (1 יוו ןגארפ עכלעזא ןרַאוועג

 רעד ןיא רוטארעטיל רעשידיי רעד ןופ סרעטנעצ עלא טימ

 ןופ שרוש ןכעלטכישעג םעד וצ ןכיירג רעפיט (2 ;טלעוו

 עכלעוו ,ןוויטקעפסרעפ יד ןרַאלקסיוא (3 ןוא ,קלַאפ ןשידיי

 .1953 רָאי ןופ 35 .מונ "עמיטש-סקלָאפ" *
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 -ַאמעד ןופ סעצַארפ ןסיורג ןטימ תוכייש ןיא ךיז ןענעפע

 -נטאר ןיא ןבעל עכעלטפאשלעזעג-שיטילָאפ סאד ןריזיטארק

 ןיא .רעדנעל עשיטארקַאמעד-סקלַאפ עלא ןיא ןוא דנאבראפ

 ןט-26 ןופ "עמיטש-סקלַאפ") גנולמאזראפ רעד ןופ טכיראב

 ןעמעלבַארפ עטנַאמרעדנביוא יד ןעמוק (85 .מונ ,1955 יאמ

 .קורדסיוא םוצ קיטיידנייא ןוא רַאלק

 ןיא ךיז טגָאז - עגארפ רעטשרע רעד ןגעוו טייג סע ביוא"

 זא ,טשינ דוס ןייק םענייק ראפ ךיז טכאד זיא -- טכיראב םעד

 רעפסַאמטא רעד ןיא ןוא "המחלמ רעטלאק" רעד ןופ ןרָאי יד ןיא

 ,ברעמ ןופ טמוק סָאוו ,ןעמעלא ןוא ץלא וצ יורטוצמוא ןוא דשח ןופ

 ץוחמ ןפאשעג ןרעוו סָאוו ,ןטרעוו-רוטלוק יד ןענעקיילראפ ןופ

 סָאוו רעפסַאמטא רעקיזאד רעד ןיא -- םזילאיצַאס ןופ רעגאל םעד

 עכלעוו ,ןעגנולפירקראפ יד ןופ טאטלוזער רעטקעריד א ןעוועג זיא

 רעזדנוא זיא ,טלוק-ןענָאזרעפ רעד ךיז טימ טכארבעג טָאה סע

 ןעוועג ןליופ ןיא עפורג-רעביירש עשידיי עסיורג טשינ קיסעמלַאצ

 קראמ רעב טָאה טרָאוו-ריפניירא ןייז ןיא ."טמאזנייאראפ יוו טעמכ

 טייז ןייא ןופ" : עמעט רעקיזאד רעד ףיוא טגָאזעג ןרעדנא ןשיווצ

 ,ןבעל ןשירארעטיל ןשיליופ ןסיורג םעד ןופ לייט א רימ ןץענייז

 ןריטסיזקע טשינ ןענעק רימ .ןענעגונעג טשינ זדנוא ןעק סֶאד רעבַא

 רעד טימ גנודניבראפ רעטיירב א ןַא עפורג עשירארעטיל סלא

 ."טלעוו רעד ףיוא רוטארעטיל רעשידיי

 םעד ןיא רעטייוו ךיז טביירש -- ןטנאטוקסיד יד ןופ רענייק'

 טייקידנעווטיונ יד ןטיירטשאב טווורפעג טשינ טָאה -- טכיראב

 רעשידיי רעד וצ גנויצאב רעד ןיא ךורברעביא ןכעלטנירג א ןופ

 ... "דנאלסיוא ןיא רוטארעטיל

 גנולמאזראפ רעד ףיוא ןעמונראפ ןבָאה טרַא ןקיטכיוו א

 -פיוא לד טימ גנודניבראפ ןיא רעטייוו ףיוא ןוויטקעפסרעפ יד

 -קיצנאווצ םעד ףיוא ןרַאוועג טכאמעג ןענייז סאוו ,ןעגנוקעד

 ןופ ייטראפ רעשיטסינומַאק רעד ןופ רַאפנעמאזוצ ןטס

 ךיז טאה -- רעביירש עשידיי עלא טשינ .דנאבראפנטאר

 ןעמוקעגייב דנאטש ןיא ןענייז -- טכיראב םעד ןיא טגאזעג

 ךיז ןבאה ליפ ,ןעגנוקעדפיוא עקיזַאד יד ןופ קיטייוו םעד

 רעסיוא ,םורא ןעז טשינרַאג רעמ ןליוו ןוא ךיז ןיא ןסַאלשראפ

 עלא ןופ טירטקירוצ רעקידנעטשלופ א .טייקיזָאלטכיזסיוא

 .סעיציזַאפ עקיטציא זיב

 ןא ןיא ןבירשעג ןרעוו טירטקירוצ םעד טַא ןופ ןיז ןיא

 -וש עקידנגלַאפ (* "ןעגנוטכארטאב עקינייא" .1 .א לקיטרא
 : תור

 "רַאוועגנייא ,ןעגנוניישרעד עלאנַאיצאנ עטריצילפמַאק עמאס יד"

 שינאכעמ לֶאמלייט ןרַאוועג טריטקארט ןענייז ,תורודד-רוד ןופ עטלצ

 ךיז ןזַאל עכלעוו ,ןטקעיבא עטיוט יוו ןרַאוועג טריציפיסאלק ןוא

 -רעביא ןענעק ,םרָאפ עוויטקעיבוס ערעדנא רעדַא אזא ןבעגנַא
 -ימירפ רעד טיול ,רילָאק רעדנא רעדַא אזא ףיוא ןרעוו טבראפעג

 עטנאקאב יד .טעטירַאטיוא רעדנא רעדַא אזא ןופ קיגָאל רעוויט

 ןוא םרַאפ רעד ןיא לאנָאיצאנ ןייז ףראד רוטלוק זא ,לומרַָאּפ

 טפָא ץנאג טלדנאווראפ ךיז טַאה ,טלאהניא ריא ןיא שיטסילאיצַאס

 יד ןשיווצ דיישרעטנוא רעד .ריקליוו ןכעלרעהפיואמוא ןא ןיא

 רעייז ןופ עטסקיטכיוו עמאס סאד זיא סַאוו ,רעקלעפ ןופ ןרוטלוק

 -עג ןענאטשראפ עקינייא ךרוד זיא ,ץנעטסיזקע רעקיטראנגייא

 םרַאפ רענעדיישראפ ןופ םילכ יוו ,ןיז ןכאפנייא םעד ןיא ןרַאוו

 עבלעז יד ןוא ענייא ןיירא טסיג ןעמ עכלעוו ןיא ,רילַאק ןוא

 עקיזאד יד סָאוו ,םעד ןיא ןענאטשאב זיא עשיגארט סאד .טייקיסילפ

 . . .םיפוג רעביא זיולב טשינ רעשרעה יד ןרָאוועג ןענייז ''עקינייא"
 רעניילק לענָאיצרַאפַארפ רעזדנוא זא ,ןעוועג ךעלגעמ זיא יצ

 -עגנַא ןרעוו טשינ לֶאז ןליופ ןיא גנופאש רעשידיי ןופ טינשפַא

 .1957 יאמ 16--4 ןופ "עמיטש-סקלַאפ" +

 4 ןליופ ןיא טייקיטעט עשירארטיל עשודוי

 .ןעוועג ךעלגעמ טשינ זיא סניוזא ? קנערק רעקיִזָאד רעד ןופ טריר
 -נאגראפ רעד טימ םידעפ עלא ןטינשעגרעביא טשינ ןבָאה רימכ

 ןטלאהעג טסעפ רעייז ליפ ייב ךיז ןבָאה רימ ,טרעקראפ ,טייהנעג
 רעזדנוא ןופ בעוועג סאד ףליה רעייז טימ טניפשעג רעטייוו ןוא
 ןופ טזַאלעגסיורא רימ ןבָאה סכעלטנזעוו ליפ ךיוא רעבָא .רוטלוק

 םעד ןענייז ייז רעייט יוו ,קידנקרעמאב טשינ ,טנעה ערעודנוא
 טָאה סאד .ליפעג ןייז וצ ןענייז ייז טנעַאנ יוו ןוא ןשטנעמ ןשידיי

 םעד וצ ,עטכישעג רעשידיי רעד ןופ ןטנעמעלע ךס וצ תוכייש א
 ,םיבוט-םימי עשידיי ןופ רעגייטש-סקלַאפ ןטלצרַאוועגנייא ףיט

 לארשי וצ קלָאּפ ןשידיי ןופ ןלייט עסיורג ןופ גנויצאב רעד וצ

 ןופ גנוטיידאב רעכעלטנזעוו רעד וצ ,הכולמ רעשידיי א וצ יוו
 .ערעדנא ליפ וצ ןוא ךארפש רעשידיי רעד ןיא טנעמעלע ןשיערבעה

 ןופ רעטקאראכ םעד ףיוא ןקריוו טשינ טנָאקעג ץלא סאד טָאה יצ

 -ארעטיל רענייש רעזדנוא ףיוא ,גנופאש"רוטלוק רעצנאג רעזדנוא
 ערעזדנוא ןופ טייקיטעט רעד ףיוא ,עסערפ רעזדנוא םףיוא ,רוט

 '?םעטסיס ןשיגאדעפ רעזדנוא ףיוא ,רעלטפאשנטסיוו

 -טפאשלעזעג-רוטלוק" ןופ רעריפ יד ךרוד זיא 1957 רַאי סָאד

 סלא טנכייצאב ןרַאוועג "ןליופ ןיא ןדיי יד ןופ דנאבראפ ןכעל

 רעביא יד זיולב טשינ ."רַָאי-סגנאגרעביא ערעווש" סאד

 ןופ ןעמוקעג ןענייז עכלעוו ,ןדיי עשיליופ טנזיוט קיצנאווצ

 טשיג ןבָאה עיצאירטאפער רעטייווצ רעד טימ דנאבראפנטאר

 -נזיוט רעקילדנעצ ךיוא רַאנ ,ןליופ ןיא ןביילב וצ טכארטעג

 ןופ טאטלוזער ןיא ןבָאה רעירפ ןופ ןדיי ענעסעזעגנייא רעט

 ,טעטש עשיליופ ייר עצנאג א ןיא ןשינעעשעג עשיטימעסיטנא

 -ראפ עטקעדעגפיוא יד ןופ טאטלוזער ןיא סרעדנוזאב ןוא

 -ראפ וצ ןסאלשאב ,דנאבראפנטאר ןיא ןדיי יד יבגל סנכערב

 םומינימ א זיב זיא ןעגנוגנידאב עקיזַאד יד ןיא .ןליופ ןזַאל

 םוצ ןוא עסערפ רעשידיי רעד וצ סערעטניא רעד ןלאפעג

 5000 עפאנק ןופ ןלאפעג זיא שזאריט סנעמעוו ,ךוב ןשידיי

 רַאי רַאפ א ןרעיוד טזומעג טַאה סע .טרעדנוה עכעלטע ףיוא

 ןביוהעגנא רעדיוו ךיז טַָאה ןליופ ןיא ןבעל עשידיי סאד זיב

 וצ ןסאלשאב ןבָאה עכלעוו יד ןוא ,ןריזיליבאטס לסיב א

 -רוטלוק עשידיי יד ןקראטש ןעמונעג רעדיוו ןבַָאה ,ןביילב

 ,גנוטייצ עשידיי יד ,ךוב עשידיי סָאד ןטיירפשראפ ,טעברא

 .לג .ד .א ןטנווַא עשירעפעש ןענעדרַאנייא

 .1.א לקיטרא ןיא טביירש דנאטשוצ ןקיזַאד םעד ןגעוו

 -עג טאה עכלעוו ,"ץנערעפנאק-ךוב ןוא -עסערפ רעד ברע"

 רַאטקעריד רעד ,1959 ראונאי ןט-25 םעד ןעמוקראפ טפראד

 : במַאד בייל "ךוב-שידיי" גאלראפ ןופ

 "פיונוצ .ח .ד ןטד-25 םעד טעוו ראי ייווצ ןופ סייררעביא ןא ךאנ"
 -ךוב עכעלרעי עלענָאיצידארט יד וואלצַארוו ןיא ןרעוו ןפורעג
 יד ןפורפיונוצ ןופ אפוג טקאפ רעד . . . ץנערעפנַָאק-עסערפ ןוא
 -עדנע עוויטַאטילאווק עפיט ןגעוו תודע טגַאז ץנערעפנאק עקיזַאד
 -נוא ןיא ןעמוקעגרַאפ טייצ רעטצעל רעד ראפ ןענייז סאוו ,ןעגנור
 יד טָאה טכער טימ ...טעברא רעכעלטפאשלעזעג-רוטלוק רעזד
 -רעד יד עקידנעייגייבראפ ראפ טכארטאב דנאבראפ ןופ גנוריפנַא
 -לעזעג ןופ גנורענעלקראפ ,גנוכאוושפָא ,עיטאפא ןופ ןעגנונייש
 -פיוא טייצ רענעי ןיא ןענייז עכלעוו . . . טעטיוויטקא רעכעלטפאש
 -ענעלקראפ רעקיסעמלַאצ רעד טימ תוכייש ןיא ןבָאה ןוא ןעמוקעג
 -עגארפ א רעטנוא טלעטשעג ןליופ ןיא בושי ןשידיי ןופ גנור
 ."ץנעטסיזקע-םצע ןייז ןכייצ

 ןיא עיצאדילַאסנאק עכעלטפאשלעזעג-שיטילַאפ יד" רעבא

 רעשידיי רעד ףיוא טקריוועגסיוא קראטש ךיז טַאה דנאל

 עיצאזיליבאטס ןופ סעצַארפ םעד ןפלַאהעגטימ ןוא הביבס

 קורדסיוא םוצ טלוב טמוק" עכלעוו ,"ןליופ ןיא בושי םענופ
 (1958) ראי םענעגנאגראפ םעד ראפ סָאוו ,טקאפ םעד ןיא
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 ןטנענַאבא עקידנעטש לֶאצ יד טלפַאטראפ יוו רעמ ךיז טַאה

 ןטימ ךיילגראפ ןיא זיולב ..."עמיטש-סקלַאפ" רעד ןופ

 ןרָאוועג ןטנענַאבא לֶאצ יד זיא 1958 ןופ לאטראווק ןטצעל

 יד טכאפיירדראפ ךיז טַאה סע .600 רעביא טימ טרעסערגראפ
 עשידיי" לאנרושז-שדוח ןשירארעטיל םעד ןופ ןטנענַאבא לֶאצ

 עבאגפיוא יד ןלעטש ךיז ןיוש טכעלגעמרעד סַאוו ,"ןטפירש

 ךַאנ ןכיילג סָאד .2000 ןופ לֶאצ יד 1959 ןיא ןכיירגרעד וצ"

 ןפאשעג טייצ רעצרוק א ןיא ןענייז 1957 ןופ דנאטשליטש םעד

 ןוא "ךוב ןשידיי" ןראפ ןטנענַאבא עכעלרעי 1500 ןרַאוועג

 -סיוא 1958 ראי ןראפ זיא סעבאגסיוא ענייז ןופ שזאריט רעד

 --2500 זיב עיציזאפ רעדעי ןופ 1500--1000 ןופ ןסקאוועג

0.. 

 -ריקסאמ סָאווטע ןוא טייקידרעפַאה ןופ טסייג ןבלעז ןיא

 ןופ "ןעגנומיטש עשיטסיטעפעד" יד ןופ גנולייטרואראפ רעט

 לך בתכבו הפ-לעב ףיוא טציא ןטערט  ,ןרַאי עקידרעירפ

 -אב טייקידרעפאה עקיזַאד יד .דנאבראפ ןופ רעריפ ערעדנא

 רעד ןיא גנוקיטכעראב ןוא קורדסיוא רעמ סרעדנוזאב טמוק

 ץרעמ ןט-2 םעד עשראוו ןיא גנולמאזראפ-סקלַאפ רעכעלרעייפ

 דובכל דנאל ןצנאג ןיא ןעגנורעייפ עכעלנע ןיא ןוא ,9

 לייטנַא רעד .ןע'מכילע-םולש ןופ גַאט-ןריובעג ןטס-100 םעד

 עטסנעעזעגנא יד ןופ גנורעייפ-םכילע-םולש רעקיזָאד רעד ןיא

 ,ינידנארפ אטרעבמוא יוו ,גנוגעוואב-םולש רעד ןופ רעוט

 -ראטימ יד ןופ ,יקסוואקלאשטש שועדאט ,יקסולד פאטסא

 ראדאסאבמא ןטימ שארב עדאסאבמא-לארשי רעד ןופ רעטעב

 ,רעביירש עשיליופ עפורג רערעסערג א ןופ ןוא רימע םעבחר

 ,ןייראפ-רעביירש ןשיליופ ןופ רעציזרַאפ ןופ ןטירטסיורא יד

 -סַאראי רעקיאאזַארפ ןוא גרוטאמארד ,טעַאפ ןטנאקאב םעד

 .ד ןוא קראמ .ב רעביירש יד ןופ ןוא שטיוועקשאוויא וואל
 ןופ עיצאטערפרעטניא עלעניגירָא עכעלסעגראפמוא יד ,דראפס

 -יוש ןשיליופ ןטמיראב םעד ךרוד ןעגנופאש סמכילע םולש

 -עג טַאה ןעמאזוצ ץלא -- שטיווַארעשטשַאוו קעצאי רעליפש

 ןשיטירק א ןופ םויס ןשיטסימיטפא ןא ןופ קורדנייא םעד ןפאש

 -פיוא ןא קירוצ ןבייהנא ךיז טעוו סע ןכלעוו ךַאנ ,דַאירעּפ
 .גייטש

 -קירוצ ,עטערקסיד ךאנ סאמ רעסיוועג א ןיא ,עקיזאד סאד

 ןעקנאדעג "עשיסרוקיפא" ןוא עשיטפעקס יד ןופ ךיז ןעיצ

 עטקעדעגפיוא יד ךרוד עטכאזרואראפ ,ןעגנוגאזסיורא ןוא

 -יישרעד עשיטימעסיטנא ןוא דנאבראפנטאר ןיא סנכערבראפ

 טימ טנאה ייב טנאה ןעגנאגעג זיא ,אפוג דנאל ןיא ןעגנונ

 דצמ ןטנעמעלע עקידנעלקאוו עלא ףיוא ףירגנָא םעיינ םעד

 רעד זיא טכיזניה רעד ןיא שיטסירעטקאראכ .ייטראפ רעד

 'ודול אנובירט" גנוטייצ-ייטראפ רעלארטנעצ רעד ןופ ףירגנַא

 רָאפנעמאזוצ רעוואלצַארוו םעד ףיוא 1959 ראונאי ןט-2 ןופ

 ןעמוקעגרַאפ זיא רעכלעוו ,ןייראפדןטארעטיל ןשיליופלא ןופ

 יד טקירדעגסיוא טַאה רעכלעוו ןוא 1958 רעבמעצעד ןיא

 -טסניק רעד ןופ םארגַארפ ןשיעדיא םעד יבגל ןשינערַאוואב"''

 ארומ יד ןוא טייקיטעט רעלערוטלוק ןוא טעברא רעשירעל

 ןריטקיד ןופ" ... קיטקארפ רעטכעלש רעד וצ רעקקירוצ ןראפ

 ."סעמעכס עטכאפנייאראפ ןוא עקיטייזנייא רעפעש יד

 םעד ןופ גנאגקירוצ רעד ןביוהעגנַא ךיז טַאה םורא יוזא

 דַארג טאה רעכלעוו ,"רעבַאטקַא ןשיליופ" םענעפורעג יוזא
 .גיז ןייז ןופ ךס א רעייז ןעקנאדראפ וצ טאהעג רעביירש יד

 6 ררפפ .ד

 ,טרימאלקַארפ םיא עטשרע יד רעביירש יד ןבָאה סַאד

 -רעטנוא קיטומ ןוא טייקכעלטנפע רעד ןיא ןגַארטעגסיורא

 ןאקלומַאג טימ עקילק עקידנשרעה עיינ יד רעבָא .טציטש

 יד ןופ עקאט ךיילג טַאה ,טכאמ רעד וצ קידנעמוק ,שארב

 סאוו ,ראפרעד טשינ טַארדאב טליפרעד ךיז רעביירש עבלעז

 -עג טאה סע יוו ,"ןסעגראפ" טשרמולכמ ןבָאה רעביירש יד

 ייז סאוו ,ראפרעד דַארג רָאנ ,"ודול אנובירט" יד ןבירש

 ייז ןעעדיא עכלעוו ןופ ןעמַאנ ןיא ןסעגראפ טשינ ןבָאה
 .טציטשרעטנוא ןוא טרימאלקַארפ "רעבָאטקַָא" םעד ןבָאה

 הביבס רעשיאייטראפ רעד ןיא גנוריזיליבאטס רעד טימ

 -רעירפ רעייז טימ ןדייר ןביוהעגנָא ןטשנעמ עבלעז יד ןבָאה

 רעד .הביבס רעשידיי רעד ןיא ןכיילג סאד .ךארפש רעקיד

 ןעיצפיורא ןביוהעגנָא טַאה רַאי ןטס-57 ןופ םזילארעביל

 ןצנאגניא טַאה רע זיב ,טיוה ערעפייטש רעמ ץלא ןא ךיז ףיוא

 .טנקירטעגנייא

 -עפנַאק-דנאל רעד ףיוא קורדסיוא םוצ ןעמוקעג זיא סָאד

 ןוא ךוב ןשידיי ןופ רעטיירפשרַאפ ןוא דניירפ יד ןופ ץנער

 -סטכיראב ןיא .1961 ינוי ןיא ןעמוקעגרַאפ זיא עכלעוו ,עסערפ

 ןרַאוועג זיא ץנערעפנַאק רעקיזַָאד רעד ףיוא טארפער

 ,רעפעש עקינעי יד ןופ םעלבארפ סאד ןרעדנא ןשיווצ טריראב

 רעד ןופ גנאג םעד ןייטשראפ טנעקעג טשינ ןבָאה עכלעוו"

 ,ןכורפשרעדיוו עכעלרעניא עריא טימ עטכישעג רעכעלשטנעמ

 יז טייג ,לֶאמטפָא טכאמ יז סאוו ,ןגאזגיז יד ץֶארט זא

 עשיעדיא עשיטסירעטקאראכ יד ."סיורָאפ שיטקעלאיד ךֶאד

 טָאה טסנוק ןופ ןגארפ יד ןיא ייטראפ רעד ןופ גנולעטשנייא

 -עביירש יד ןפירגעגנַא ןוא טכיוועגכיילג ריא ןענווועג קירוצ

 -עג ןוא טרַאוו ןופ טייהיירפ רעטולַאסבא וצ ןעגנוגיינ עשיר

 ןכעלגעמרעד וצ דנאטש ןיא קיצנייא ןוא ןייא זיא עכלעוו ,קנאד

 -עלטסניק ןוא עכעלטפאשלעזעג ענייז ןליפרעד רעפעש ןדעי

 -טסניק ןגעוו טדערעג טַאה ייטראפ יד ךיוא .ןבאגפיוא עשיר

 א טייהיירפ א ןעוועג זיא סָאד רעבַא ,טייהיירפ רעשירעל

 עטמיטשאב ןיא עטרילוגער סיורָאפ ןופ א ,עשיטסינימרעטעד

 טיול "טייקידנעווטיונ רעטנעקרעד" ןופ טייהיירפ א ,ןעמאר

 .קיטקעלאיד רעשיטסילאירעטאמ רעד ןופ עיגָאלַאנימרעט רעד

 טיג במָאד בייל "ךוב-שידיי" גאלראפ ןופ רַָאטקעריד רעד

 יד ץנערעפנַאק רעבלעז רעד ףיוא טארעפער ןייז ןיא ןַא

 -סיזקע ןייז ןופ ראי 15 יד ןופ ךשמ ןיא :ןרעפיצ עקידנגלַאּפ

 86 ןבעגעגסיורא "ךוב-שידיי" גאלראפ רעד טַאה ץנעט

 -ארד 5 ,ןעגנוצעזרעביא-עזארפ 16 ,קרעוו-עזַארפ עלעניגירא

 -עטכישעג 61 ;ןעגנולמאז-רעדיל 46 ;ןעגנופאש עשיטאמ

 ףיוא רעכיב 27 ,ןטעברא עשיטירק-שירארעטיל 15 ,רעכיב

 -- ענעדיישראפ 9 ןוא סעמעט עשיטילַאפ-ךעלטפאשלעזעג

 טנזיוט 300 ןַאילימ 1 ןופ שזאריט א טימ רעכיב 265 ןעמאזוצ

 ןטקאטנַאק יד ןגעוו ךיוא טלייצרעד רענדער רעד .ןראלפמעזקע

 -עמא ,דנאבראפנטאר יוו ,רעדנעל 22 טימ "ךוב-שידיי" ןופ

 ,עינעמור ,רעדנעל עשיוואנידנאקס ,עניטנעגרא ,לארשי ,עקיר

 .אא דנאלגנע ,ךיירקנארפ

 ןפאשעג ןרַאי רעקיצכעז יד ןופ ביוהנַָא ןיא ךיוא ןרעוו סע

 ןכעלטפאשלעזעג-רוטלוק ןופ ןעגנולייטפא עלא ןיא טעמכ

 םעד ןוא ןייא עלא ןבַאה עכלעוו ,ןזיירק-רענייל דנאבראפ

 ,רוטארעטיל עשירעלטסניק יד ןריזיראלופַאפ -- ליצ ןבלעז

 ןיא ןענייז טעברא רעד ןופ ןעמרַאפ יד ןוא ןדַאטעמ יד שטַאכ
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 ןופ גנוטאראב-דנאל רעד ףיוא .ןדיישראפ טעטש ענעדיישראפ

 זיא עכלעוו ,ןזיירק-רענעייל עשידיי יד ןופ רעייטשרַאפ יד

 ,ןזיוועגסיורא ךיז טָאה ,רָאי 1962 ןופ ץרעמ ןיא ןעמוקעגראפ

 ןייק טשינ ןבָאה ,עשראוו ןיא יוו ,ןזיירק-רענעייל עקינייא זא

 ןריזינאגרַא טימ ךיז ןעמענראפ ייז ןוא דנאטשאב ןליבאטס

 עכלעוו ,רעביירש יד טימ ןשינעגעגאב ,ןטנווַא עשירארעטיל
 א ראפ טמוק ןענעייל םעד ךַאנ .ןעגנופאש ערעייז ןענעייל

 ,שזדַאל ןיא יוו ,ןזיירק ערעדנא ןגעקאד .שיוטסיוא-סגנוניימ
 ןעלדנאהאב ,רעדילגטימ לֶאצ עליבאטס א ןייא ןטלאה ,לשמל

 ייז .רעביירש ןופ לייטנָא םעד ןֶא ,קידנעטשבלעז רעכיב

 םיא ןענעייל ,לאירעטאמ ןשירארעטיל םעד ןיילא ןעמיטשאב
 .וויטקעלַאק םיא ייז ןריזילאנא ךַאנרעד ןוא זיירק ןיא רַאּפ

 יד ןקראטש וצ רעוט עקידנריפנָא יד ןופ ןעגנוגנערטשנַא
 -יִזַאפ ןבעגעג ןבָאה ,סיזירק ןטסנרע םעד ךַאנ טעברא-רוטלוק

 -רַאנ ןיא ייס טריזילאער ךיז ןבָאה עכלעוו ,ןטאטלוזער עוויט

 ןיא ייס ,רעכיב יד ןופ ןעניישרעד ןשיטאמעטסיס ןוא ןלאמ

 -אלפראפ סיורַאפ ןופ רעקידנכערפשטנַא רעקינייוו רעמ רעד
 .קיטילַאפ רעשירעבעגסיורא רעטרינ

 ןשידיי ןופ ראי 20" טעמדיוועג ץנערעפנַאק-דנאל רעד ףיוא

 עקינייא ןיא טריניפעד קיטילָאפ עקיזָאד יד טרעוו "טרָאוו ןטקורדעג

 ךיז טַאה -- קיטילָאפ עשירעבעגסיורא רעזדנוא" .ןטארעפער-טפיוה
 עיצפעצנאק רעד ןכָארפשטנא טאה --ייז ןופ םענייא ןיא טגָאזעג

 קיניזטסווואב טונימ רעטשרע רעד ןופ ךיז ןבָאה רימ עכלעוו

 -שרע ,זיא סאד .ןליופ םעיינ ןיא בושי ןשידיי םעד ןגעוו ןפאשעג
 עיצידארט רענעטירשעגרַאּפ רעשידיי רעד טימ גנודניבראפ יד ,סנט
 .רצוא ןטלא רעזדנוא ןופ קרעוו שיטאמעטסיס ןכעלטנפעראפ ךרוד

 ןעגנערבסיורא רעקיטייזלא ןוא רערַאלק ןוא רעטלוב סָאוו ,סנטייווצ

 .עיצאפוקַא רעד תעב ןדיי עשיליופ יד ןופ הרובג ןוא ןייפ יד

 -קריוו רעיינ רעד ןיא טרַא קיטראנגייא רעזדנוא ןעניפעג ,סנטירד

 .(* טייקכעל

 טימאב ךיז טַאה ןליופ ןיא טרַאוו עטקורדעג עשידיי סָאד

 ןופ ןלייטפַא-טפיוה יד .ןליצ עקיזָאד יד ןכעלקריווראפ וצ

 יד ,קיסאלק עשידיי יד :ןעוועג ןענייז "ךוב-שידיי" גאלראפ

 עלעניגירַא ןוא עיצאפוקַא רעד ןופ טייצ רעד ןופ ןעגנופאש
 .רעביירש עשידיי-שילופ עקיטייצנייה יד ןופ קיטסירטעלעב

 טנכייצעגפַא "ךוב-שידיי" גאלראפ רעד טַאה 1967 רָאי ןיא
 -קיצנאווצ יד ךיוא יוו ,ץנעטסיזזקע עקירעיקיצנאווצ ןייז

 עשידיי" לאנרושז-שדוח ןשירארעטיל ןופ ץנעטסיזקע עקירעי

 .'ןטפירש

 ינוי ןט-4 ןוא ןט-3 םעד ןעמוקעגרַאפ זיא גנורעייפ יד

 -סקעז רעד ןופ ךורבסיוא םעד ברע ,וואלצארוו ןיא 7

 ןעוועג ןיוש זיא םורא רעפסַאמטא יד .המחלמ רעקיגַאט

 ןופ רעצרעה יד ןוא רעוולופ טימ ןדאלעגנַא ,טריזירטקעלע

 ראפ רעטיצ ןוא דחפ ןסיורג טימ לופ ןעוועג ןענייז ןדיי עלא

 עקיזַאד יד .טרַאד ךיז ןעניפעג עכלעוו ,ןדיי יד ראפ ,לארשי

 -נוה עכעלטע יד ןשיווצ לאז ןיא טליפעג ךיז טָאה גנומיטש

 ןיא קורדסיוא םוצ ןעמוקעג ךיוא זיא יז ,ןטאגעלעד טרעד

 יד טאה געט ענעי ןיא .גנורעייפ רעד ןופ טארעפער-טפיוה

 טימאב ,גנויצאב עלארטיינ א טיהעגנייא ךַאנ עסערפ עשיליופ

 -עטימ ןיא רַאפ טמוק סע סַאוו וויטקעיבַא ןרימרַאפניא וצ ךיז

 ךיז ןבָאה גנורעייפ רעד ןופ ןטכיראב יד ןעוו רעבַא .חרזמ ןל

 עשיליופ יד טַאה ,ינוי ןט-21 םעד ,עסערפ רעד ןיא ןזיוואב

 *  ,"עמיטש-סקלַָאפ"  30דעצעמבער  196.

 58|) ןליופ ןיא טייקיטעט עשירארטיל עשידיי

 רעד ףיוא ןצנאגניא טלעטשעג טאהעג ןיוש ךיז גנוריגער

 ןבעגעגרעביא טַאה עסערפ יד ןוא רעבארא יד ןופ טייז

 ןענייז רעבירעד .ריאק ןופ עיצַאמראפניא יד ךעלסילשסיוא

 -עפער-טפיוה םעד ןיא לארשי ראפ רעטרע עכעלדניירפ עלא

 ןרַאוועג ןטאגעלעד יד ןופ ןטירטסיורא יד ןיא ךיוא יוו ,טאר

 זיולב ןבילבעג ןענייז סע ןוא טקעמעגסיוא רוזנעצ רעד ךרוד

 ןופ ןעגנומיטש יד רעביא ןביג עכלעוו ,ןעקנאדעג ןופ ןטיוצ

 .טייצ רענעי

 ןטקורדעג ןשידיי ןופ גנורעייפ עטצעל יד ןעוועג זיא סאד

 ,שילָאבמיס יוו שממ טציא סיוא טעז סע ןוא ,ןליופ ןיא טרַאוו

 -לעוו ,ןליופ ןקידהמחלמ-ְךַאנ ןיא רוטארעטיל עשידיי יד סָאוו

 ךיז ןיא ןגַארטעג ןוא ליפעג לאנַאיצאנ א טיהעגנייא טאה עכ

 ריא טָאה ,סיורַאפ ףיוא ןוא קירוצ ףיוא ךשמה ןופ תוחילש יד

 ןצנאג ןטימ ךיז ןריציפיטנעדיא טימ טקידנעראפ ןויסנ ןטצעל

 רעד ךֶאנ דלאב .הנידמ רעשידיי רעד טימ ןוא קלַאפ ןשידיי

 טשינ שיטקאפ טַאה עכלעוו ,הרזג יד ןעמוקעג זיא גנורעייפ

 טרַאוו ןטקורדעג ןשידיי ןופ ץנעטסיזקע יד רעמ טכעלגעמרעד

 רוזנעצ רעד ןלעטשוצ ןופ הרזג יד ןעוועג זיא סָאד .ןליופ ןיא

 .שידיי ןיא ןבירשעג טרעוו סאוו ,ץלא ןופ גנוצעזרעביא ןא

 -קאער עמאס יד ןיא טריטסיזקע טשינ טָאה עכלעוו ,הרזג א

 זיולב ןעוועג טשיג זיא סע .ןעמישזער עשיליופ עטסרענַאיצ

 -געמ ןעוועג טשינ טושפ זיא סע .שזיטסערפ ןופ עגארפ ןייק

 זיא סע .לעיסנאניפ טשינ שיזיפ טשינ -- ןריזילאער וצ ךעל

 ןוא .טַאבראפ ןלעיציפַא ןא ןופ טנאיראוו רערטיכ א ןעוועג

 רעד וצ טאה ,רעירפ ןכַאוו עכעלטע טימ ,גנאל טשינ טשרע

 גאלראפ ןופ ץנעטסיזקע רעקירעיקיצנאווצ רעד ןופ גנורעייפ

 ןוא רוטלוק ראפ רעטסינימ רעד גנוסירגאב ןייז טקישעגוצ

 : רעטרעוו עקידנגלַאפ ןיא אקיטַאמ ןאיצול טסנוק
 ןיא לייטנָא ןעמענ וצ טשינ רימ ןכעלגעמרעד םינינע עכעלטמא"

 גאלראפ ןופ רעטעבראטימ עלא רעביא קיש ךיא .ייליבוי רעייא

 שטניוו ןוא ייליבוי ןקיטכערפ רעייא טימ תוכייש ןיא גנוסירגאב ןיימ
 -נעזרעפ ןיא גלַאפרעד ןוא טעברא עראבטכורפ עקידרעטייוו
 -עציוו רעטנאקאב-קירעיורט רעטעפש רעד ןוא ."ןבעל ןכעל
 טאה ,קענישור שזעימישזאק ,טסנוק ןוא רוטלוק ראפ רעטסינימ

 -רעטייוו רעד ראפ ןשטנווו עקיצראה ןוא ןעגנוסירגאב" :ןבירשעג
 -טנעמאטראפעד רעד ןוא ;"גאלראפ ןופ גנולקיווטנא רעקיד
 -עבאנ ןוא רעלערוטלוק רעד ,םוירעטסינימדרוטלוק ןופ רַאטקעריד

 ןבירשעג רעטרעוו עקיטכירפיוא ןיא טִאה ינשזולאק וואלסעשט רעל

 ןוא '"ךוב-שידיי" גאלראפ ןופ גַאטרָאי ןטס-20 ןטימ תוכייש ןיא"
 יד ןקירדסיוא ךיוא ךיא ליוו "ןטפירש עשידיי" טפירשטייצ רעד

 םייב ןעגנוכיירגרעד עקיטציאזיב יד ראפ גנונעקרענַא עטסערג
 -רעטייוו ןופ ןשטנווו ךיוא יוו ,רוטארעטיל עשידיי יד ןטיירפשראפ
 ךיא קיש קיטייצכיילג .טיבעג ןקיזַאד םעד ןיא ןגלאפרעד עקיד
 וצ טקריוועגטימ ןבָאה סאוו ,עלא יד ןשטנווו עטסעב יד רעביא

 טפירשטייצ רעד ןוא "ךוב-שידיי" גאלראפ ןופ גנולקיווטנא רעד
 ."גנוטכא רעפיט ןופ קורדסיוא םעד וצ טמענ ."ןטפירש עשידיי"

 ,סנטסַאפ עכיוה ףיוא וליפא ,עטמאאב-סגנוריגער ליפ ראפ

 ךיז טימ טריזילַאבמיס טאה עכלעוו ,הרזג עקיזַאד יד זיא

 א יוו טייקיטעטדרוטלוק עשידיי יד ןרידיווקיל ןופ קספ םעד

 ןלאנָאיצאנ-קיטראנגייא ןוא ןשירעפעש ,ןקידנעטשטסבלעז

 רעד ןופ רעוט יד ראפ רעבַא .גנושארעביא ןא ןעוועג ,טיבעג

 זיא םוירעטסינימ-ןרעניא ןופ עטמאאב יד ראפ ןוא ייטראפ

 רעטכארטראפ גנאל א ןופ ףוס רעכעלריטאנ א ןעוועג סע

 טשרמולכ ןכארבעגסיוא טַאה סיזירק רעד שטַאכ ,קיטילָאּפ

 -יזערפ םעד דצמ ןפעלשפא ןוא ךיז ןלעטשנגעק םעד בילוצ
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 -ערעגמוא רעקיטייזנייא רעד וצ המכסה יד .פ .ג .ק ןופ םויד

 -נַאק ןשיבארא-לארשי ןיא גנוריגער רעד ןופ קיטילַאפ רעטכ

 -ןרעניא ןופ עטמאאב יד ןוא ייטראפ רעד ןופ רעוט יד .טקילפ

 -עג ןרַאי רעקיצפופ יד ןופ קידנבייהנָא ןבָאה םוירעטסינימ

 סָאוו ,טייקיטעט רעקיזַאד רעד ףיוא גיוא טכעלש א טימ טקוק

 סיעכהל ףיוא יוו ,ןרַאוועג טריפעג גנוניימ רעייז טיול זיא

 -יווקיל גנאל ןופ ןיוש יז טַאה רעכלעוו ,דנאבראפנטאר םעד

 רעשידיי רעד ןופ ליפעג עלאנַאיצאנ עכעלריטאנ סָאד .טריד

 -ראפ םעד ךַאנ ,המחלמ רעד ךַאנ ןליופ ןיא גנורעקלעפאב

 ,רעדירב ערעייז ןופ טנעצַארפ 90 ןקיטשרעד ןוא ןענערב

 סלא טנכייצאב ייז ןבָאה ,רעדניק ןוא ןרעטלע ,רעטסעווש

 -טסיירד יד טאהעג טשינ ךאנ טַאה ןעמ ןכלעוו .,םזיניווַאש

 -אב וצ טימאב ךיז רעבירעד ןוא ,טקעריד ןפיירגוצנא טייק

 ,"ערענָאיצולַאווער" םיצורית רעטרעדנוה טימ ןצענערג

 טָאה סאד ."עשיטסילאנָאיצאנרעטניא" ןוא "'עשיטסיסקראמ"

 -רעטיל ןוא רוטלוק רעשידיי רעד וצ זיולב תוכייש א טאהעג

 טַאה ןרוטארטיל ןוא ןרוטלוק ענעגייא ערעייז יבגל .רוטא

 ןוא םזיטילַאפאמסַאק טיידאב גנויצאב עשיטסיליהינ עדעי

 .םזילאירעפמיא

 טָאה רָאי 1956 ןיא טכאמ רעד וצ ןעמוק סעקלומַאג ראפ

 טָארדעג רוטלוק רעשידיי רעד יבגל גנולעטש עקיזַאד יד

 -ראפגטאר םעד טיול ,עפַארטסאטאק רעקידמעצולפ א טימ

 ןופ ןטיבעג עלא ןיא טליפעג ךיז טַאה סע .רעטסומ ןשידנאב

 ןופ ,ןפמורשנייא ןופ ץנעדנעט יד רוטלוק רעשידיי רעד

 ןופ ןטייקיטעט-רוטלוק עקיטרַא יד ןסיירפָא ןופ ,ןריזילאקַאל

 טימ ןדניבראפ ייז ןוא גנוריפנָא רעשידיי רעלארטנעצ רעד

 לז ןבעג -- ןסייה טפראדאב טאה סַאוו ,ןטארטַאטש יד

 רעד ןיא סָאוו רעבא ,גנולקיווטנא ןופ ןטייקכעלגעמ ערעסעב

 רעירפ ןבולק עשידיי יד ןעמענוצרעביא טליצעג סע טאה ןתמא

 רעטעפש ןוא טעברא-רוטלוק רעשיליופ רעד טימ תופתוש ןיא

 טָאה קיטילַאפ-רוטלוק עקיזָאד יד .ץיזאב ןלופ ןיא -- לסיבא

 עשיטילאפ-ךעלטפאשלעזעג יד | ןכַארפשטנא קידנעטשלופ

 .גנורעקלעפאב רעשידיי רעד יבגל ןצנעדנעט

 -טלעוו רעטייווצ רעד ךַאנ ןופ ןטסינומַאק עשיליופ יד

 גנוזייל םעד ףיוא ןייגנייא טנעקעג טשינ וליפא ןבָאה המחלמ

 עיצאלימיסא ךרוד דנאל ןיא ךיז ייב םעלבארפ-ןדיי םעד ןופ

 -ןייק ףרוע-השק-םע רעד טאה ,סנטשרע .םימעט ייווצ בילוצ

 ןבילבראפ זיא קידנעטש .ףוס ןזיב טרילימיסא טשינ ךיז לאמ

 רעדַא טַאה סָאוו ,ןדיי לַאצ ערעסערג רעדַא ערענעלק א

 קידנטלאה רעדַא ,גנוזייל אזא וצ ןעוועג םיכסמ טשינ הליחתכל

 טרעקעגקירוצ ךיז םעצולפ ,ךיז ןרילימיסא ןופ דנאר םייב ןיוש

 טָאה ,סנטייווצ .טייקשידיי וצ הביס רעדנא רעדַא אזא בילוצ

 עקיזַאד יד לֶאמנייק ןעמונעגנַא טשינ גנוריגער עשיליופ יד

 טָאה סַאוו ,ןדיי םוצ .טשינ טציא רעמ ךַאנ ןוא ,גנוזייל

 -וצסיוא ידכ ,ןעמַאנ סנטאט ןייז ןוא ןעמַאנ ןייז טרעדנעעג

 -לעזעג עשיליופ יד טַאה ,םאטשפַא ןייז ןופ רופש ןדעי ןקעמ

 ןוא ערעגרע ליפ א טאהעג ,עשיטסינומַאק יד וליפא ,טפאש

 ןייק טשינ ביוא זיא .גנויצאב עקידנטכאראפ א ךיוא לֶאמלייט

 עיצאלימיסא ןייק טשינ ןוא ןבעל לאנַאיצאנ קידנעטשטסבלעז

 עשיטסינומַאק יד טנעקעג ןבָאה גאלשרַאפ א ראפ סָאוו זיא --

 -רַאּפ טנעקעג ןבָאה ייז ? ןדיי "ערעייז" ןגיילרַאפ ןעמישזער

 -יטקארפ קיטראנגייא ןרעוו עכלעוו ,ןגאלשרַאפ ייווצ ןגייל

 0 דרפס .ד

 עבראה ,ןעמרַאפ ענעדיישראפ ןיא טייצ רעטצעל רעד ןיא טריצ

 עשיטארקאמעדסקלַאּפ ןוא עשיטסינומַאק יד ןיא ,עדלימ ןוא

 עשינטע עטקיטכעדראפ קידנעטש א ןביילב רעדָא :רעדנעל

 ןופ תויוכז יד יבגל עירָאגעטאק רעטייווצ רעד ןופ עפורג

 .ןרַאפסיורא -- רעדַא ,רעגריב עלא

 ןענעק עיסעפַארפ ןוא גנובאגאב רעייז סַאוו ,רעביירש יד

 ןוא גנוקירעדינרעד רעלאנַאיצאנ טימ ןעמאזוצ ןזיוה טשינ

 ךשמ ןיא .עטייווצ סָאד ןבילקעגסיוא ןבָאה ,טייקיזָאלעדריוו

 רעדיוו טייקכעלגעמ רעייז ןזיוואב ייז ןבָאה רַאי 25 יד ןופ

 זיא רוד רעדעי שטַאכ ,"טייק ענעדלאג" יד ןעיצ ןבייהוצנַא

 הלפמ יד .סיירג רעדנא ןא ןופ ןוא רילֶאק רעדנא ןא ןופ גניר א

 יד ןופ הלפמ יד זיא ,גנערטשנַא ןוא גנונעפַאה רעייז ןופ

 רעבַא זיא ימ רעייז .טריפרעד וצרעד ןבָאה עכלעוו ,ןשטנעמ

 ןעגנוראפרעד ןוא ןעגנופאש ערעייז .דוביאל ןעגנאגעג טשינ

 רעשידיי רעד ןופ רש רעד ךרוד טקיליוואב ןרעוו ןלעוו

 -ייוו יוזא טשינרַאג ןענייז ןעגנופאש עקיזַאד יד .רוטארעטיל

 ערעייז ןופ לַאצ רעד וצ ,לֶאצ רעייז וצ לענַאיצרָאפַארפ ,קינ

 ןטייקירעווש ןוא ןעגנוגנידאב עשיפיצעפס יד וצ ןוא רעמענפַא

 .ןרָאי יד ןופ

 גאלראפ םענופ סנאליב רעד רֶאפ ךיז טלעטש ןרעפיצ ןיא

 : ןפוא ןקידנגלַאפ ףיוא רַאי 20 יד ןופ ךשמב

 עטכישעג ,עיגַאלַאריטראמ רעשידיי רעד ןגעוו רעכיב 0

 - 95 ;רעקיסאלק יד ןופ -- 27 ;ןפמאקסגנויירפאב ןוא

 -רוטארעטיל -- 21 ;עיזעַאפ -- 60 ; (עלעניגירא) עזארפ

 - 5 ;טנגוי ראפ -- 11 ;ןעגנוצעזרעביא -- 25 ; קיטירק

 .רעכיב 350 ה"ס .ערעדנא -- 36 ; קרעוו עשיטאמארד

 ןפאשעג זיא עכלעוו ,בתכבש הרות רעקיזאד רעד רעסיוא

 -סיזקע ךיוא טָאה ,רֶאי 20 יד ןופ ךשמ ןיא קידהגרדהב ןרַאוועג

 ענעדיישראפ ןופ םרֶאּפ רעד ןיא הפ-לעבש הרות ןימ א טריט

 ךיז ןבָאה עכלעוו ,רעקיסאלק עשידיי יד דובכל געט"קנעדעג

 עשידיי עלא ןיא ןעגנורעייפ-סקלַאפ עטיירב ןיא טלדנאווראפ

 .ןטירטפיוא-רעביירש ןוא סמויזַאפמיס ןופ טיילגאב ,םיבושי

 -לעוו תעב ,רעביירש ענעמוקעגמוא ןופ ''ס'רוכזי" ןכיילג סָאד

 סָאד .געוו רעשירעפעש רעייז ןרַאוועג טלדנאהאב זיא סע עכ

 רעשידיי רעד ןופ דנוב םעד טקראטשעג זיולב טשינ טָאה ץלא

 -סנַאמעד ךיוא רַאנ ,שטנעמ-סקלַאפ ןשידיי ןטימ רוטארעטיל

 -סיורא ,ץוח יפלכ ןטרעוו עניימעגלא ןוא עשידיי עריא טירט

 -סיזקע עקידנעטשטסבלעז ןוא טייקיטראנגייא ריא קידנבייה

 -נגעק ךיז קידתונשקע רָאנ ,קידנגייווש םורא יוזא ןוא ,ץנעט

 -סיזקע ןבָאה עכלעוו ,ןצנעדנעט-עיצאדיווקיל יד עלעטשעג

 גנוריגער ןוא ייטראפ רעד ןופ ןזיירק עלעיציפַא יד ןיא טריט

 רעד ןיא ןפורג עכיירסולפנייא רָאנ ,עניילק ןיא ךיוא ןוא

 .אפוג הביבס רעשידיי

 רעשידיי רעד ןופ עיצאדיווקיל אזא טשינ ךעלניישראוו

 יד טרעגאב ןבָאה 1968 ןיא יוו רוטארעטיל ןוא רוטלוק

 א ןעוועג זיא לאעדיא רעייז .ןזיירק עלעיציפַא עקיזַאד

 אזא טשינ ןוא ,אפוג ןדיי יד ןופ ףליה רעד טימ הקישנ-תתימ

 ערעייז ןליצ ןוא תונווכ עקיזאד יד טַאה סַאאוו ,טיוט-דלאווג

 .טנורג ןיא זיב טקעדעגפיוא

 ןטלאהראפ ןבאה ייז סָאוו ,רוטלוק עשידיי עלעסיב סאד

 טאה סאוו ,טיילפ א ןופ דיל א וצ ןכילגעג זיא ,יבילא ןא יוו

 .גנוצעזרַאפ ןייק טשינ ןיוש



 ץנאק ןועמש

 ליופ ןיא רעטאעט שידויי

 המחלמ רעטייווצ רעד ךאנ ראי ןעצ עטשרע יד ןוא תומחלמ-טלעוו עדייב ןשיווצ

 ענייז ןוא ןליופ ןיא רעטאעט ןשידיי ןגעוו ןדער רימ ןעוו

 לד ראפ רימ ןבָאה ,רעפעש עקידרעטעפש ןוא ערעטלע

 ןוא ןרעסישזער ןופ ןטערטרַאפ עירעלאג עכייר א  ןגיוא

 ,ןעלבמאסנא עצנאג ,רעבילאק םענעדיישראפ ןופ ןרַאיטקא

 אווינ ןשירעלטסניק ןכיוה א ףיוא ןענאטשעג ןענעז עכלעוו

 .רַאטקאפ-רוטלוק ןטסנרע ןא טלעטשעגרַאפ ךיז טימ ןּבָאה ןוא

 ןייק טלעטשעג טשינ ךיז ןּבָאה סֶאוו ,עכלעזא ךיוא ןעוועג

 ןשיווצ ןעוועג רעבַא ןענעז סע .סעיציבמא עשירעלטסניק

 ןניוצעגוצ ןּבָאה סָאוו ,ןטנאלאט עשירָאיטקא עקיטפערק ייז

 -עביוהעג טשינ רעייז ףיוא טקוקעג טשינ ןוא םלוע-ןסאמ א

 ןראפ טסנידראפ רעייז טאהעג ךַאד ייז ןּבַאה ,ָאווינ םענ

 ןפאש ןראפ ,ןיירא רעטאעט ןיא םלוע ןשידיי םעד ןעגנערפכ

 ןיא ןוא טקערידמוא .סרעייג-רעטאעט עטסעב יד ןליופ ןיא

 קאמשעג רעטריניפאר רעד טעדליבעגסיוא ךיז טָאה ףיול ןגנאל

 ו

 .נ .א רעטאעט-הכולמ שידיי
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 .מ :סטכער ןופ ."סלמעל-ינוק ייווצ" סנעדאפדלאג :עשראוו ןיא אקסנימאק .ר .א ןופ

 טימ ןוויטקעלַאק-רעטאעט עטסנרע ןעמוקעגפיוא ןענעז סע ןוא
 .ןעגנוכיירגרעד עשירעלטסניק-ךיוה

 זיא ,טיידאב ןוא גַאוו ןיא ייז ןשיווצ עטסטסנרע עמאס יד

 םור א ןפאשעג ךיז טַאה סַאוו ,"עפורט רענליוו" יד ןעוועג

 ןסיוועג א ןיא טַאה ןוא עיצוטיטסניא רעשירעלטסניק א ןופ

 ןופ עטכישעג רעד ןיא לֶאר עשירַאטסיה א טליפשעג ןיז

 טעברא ערעווש א טכאמעגכרוד טָאה ,ןדיי ייב רעטאעט

 ,תוחוכ עטסעב יד ןגיוצעגוצ טָאה ןוא גנודליב-רעטאעט ןופ

 ךיז טאה סַאוו ,רעליפשיוש ןשידיי פיט םעיינ א ןגיוצרעד

 ןוא ןשיאעדיא ןייז טימ ערעדנא יד ןופ טדיישרעטנוא

 רעטקאראכ ןוויטקעלַאק ןטימ ,רעטאעט וצ גנאגוצ ןשירעלטסניק

 ןּביילקפַא םייב טייקטסנרע רעד טימ ,טסנוק רעשינעצס ןופ

 .ראוטרעפער םעד

 -כרוד א טלעטשעגרַאּפ ךיז טימ טַאה "עפורט רענליוו" יד
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 וראט .ר ,יקסייר
 רעגרעב .י ,אקסנימאק .ר ,רעכרעל ,ןאמצנאל .מ ,ךילייווש .מ ,אקסלאווַאק
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 רענעי ןופ ןליופ ןיא רעטאעט ןשידיי ןיא גנוניישרעד עיינ סיוא

 ,סעמארדאלעמ עטבערגראפ ןייק טשינ טריפעגסיוא טַאה ,טייצ

 ,ןעגנופאש עשיגרוטאמארד עטוג רַאנ ,ןסראפ ןוא סעקטערעפַא

 טלעטשעג ,ןעגנוצעזרעביא ןוא עשידיי לעניגירָא עלופטרעוו
 ייס טריסערעטניאראפ ,ליפש-לבמאסנא ףיוא פַארט םעד

 ,ןעגנערּבסיורא ןופ םרָאפ רעד ןיא ייס ןוא טלאהניא ןיא

 עשינעצס עיינ ,ןעלטימ עיינ ןדנעוונָא ןוא ןצונאב ןופ

 עשינעצס ענעדיישראפ וצ טיירג דימת ,ןעמטיר ןוא ןעגנוזעל
 .ןטנעמירעפסקע

 זיא "עפורט רענליוו" רעד ןופ דָאירעפ רעוושראוו רעד

 ןשירעפעש םענעגייא םעד ןכוז ןכעלטפאשנדייל טימ טליפעגנַא
 ןסיזירק ,ןעגנורעדנע טימ ךיוא אלימב ןוא ליטס ןוא געוו

 עשירעפעש יד ףיוא ייס העפשה עסיורג א .ןעגנוטלאפש ןוא

 רעשירעלטסניק רעד ףיוא ייס ןוא ,ןעגנוכוז ןוא ןטנעמירעפסקע

 רעסישזער רעד טאהעג טאה ,רענליוו יד ןופ גנורימראפסיוא

 וצ עבאגפיוא יד טלעטשעג ךיז טַאה סַאוו ,ןאמרעה דוד

 םעיינ א ךיוא רָאנ ,רָאיטקא פיט םעיינ א רַאנ טשינ ןעיצרעד

 ןרעדַאמ א ראפ שינעפרעדאב א ןליפ לֶאז סָאוו ,רעיושוצ פיט

 ןופ קינכעט רעד ראפ שינעדנעטשראפ ,רעטאעט שידיי
 .טסנוק-ליפשיוש רענרעדַאמ רעד

 טָאה הביבס רעשידיסח א ןופ רעקימאטשפַא ןא ןיילא

 ךיוא טכוזעג םזידיסח ןופ קיטנאמַאר רעד טימ ןעמאזוצ רע

 יד טימ גנוריפפיוא עטסערג ןייז .באטשסאמ ןשיעפַארייא םעד

 רע ןכלעוו ןיא ,"קוביד" סיקסנא .ש ןעוועג זיא רענליוו

 עשינעצס עכייר ןופ ,ליפש ןופ רצוא ןא טקעדטנא טַאה

 רעד .גנולדנאה ןוא רַאלקלַאפ ןקידלדורפש ןופ ,סעיצאוטיס

 -טלעוו א ןעמוגעגנַא טַאה גנוריפפיוא רעד ןופ גלַאפרעד
 .םענראפ

 ךיוא ןעזעגסיורא ןעמ טַאה "קוביד" ןיא עשירָאטאווַאנ סָאד

 -שעג יד טריזירעטקאראכ טָאה רעסישזער רעד יוו ,םעד ןיא

 -ארימ ןופ עיצאטערפרעטניא סיקסוועראמ םהרבא .ןטלאט

 ןופ ןעמאר עקידרעירפ עלא ןסקאוועגרעביא זיא קידצ רעלַאּפ

 סענעצס עלא .רעטאעט ןשידיי ןיא טלאטשעג רעשיבר א

 טנעמארעפמעט ןקידנפאכראפ א טימ ןרָאוועג טליפשעג ןענעז

 ןופ רעטסיימ א יוו ןזיוואב ךיז טַאה ןאמרעה .םטיר ןוא

 -אּב טימ טרַָאוו ןדניבראפ ןענַאק ןוא סענעצס-ןסאמ ןעיוב

 .טכיל ןוא ץנאט טימ קיזומ ,גנוגעוו

 ןרעוו טגאמרעד ףראד ןעגנוריפפיוא עקידרעטעפש יד ןופ

 "קראמ ןטלא ןפיוא טכאנייּב" גנולעטשרַאפ עלאטיפאק יד

 -טשינ ףיוא טריזאב זיא סָאוו ,ץרפ .ל .י ןופ קרעוו ןטיול

 ןוא סעיצקארטסבא ,ןשינעעשעג ןוא ןשזאנַאסרעפ עלאער

 עסעיפ סעצרפ ןעמונעגפיוא טַאה ןאמרעה דוד .ןלֶאּבמיס

 םעד טיג סָאוו ,קרעוו שיטאמארד טקידנעראפ-טשינ א ייוו

 רעשילַאּבמיס רעסיורג א ראפ ןטייקכעלגעמ רעסישזער

 ןטימ ןעמונעגכרוד ,עיצאוטיס ןיא טליהעג ,גנורעניימעגלאראפ

 ןוא טנייה ןופ סנטַאש ןוא ןטייצ ענעגנאגראפ ןופ רעביפ

 .ןעמויטסַאק ,סעיצארַאקעד ,קיזומ קידנבעגוצ ,ןטכענ

 ,עפורט רעד ןופ רעדנירג יד ןופ רענייא ,ןֶאסידאק בייל ץוח

 -נרעטש בקעי רעטכיד רעד ;רעסישזער ןוא רַאיטקא ןעוועג

 ןרעסישזער יד ךיוא ןעמונראפ טרַא קיטכיוו א ןּבָאה ,גרעב

 -ראפמוא סטרעכייוו וצ .םיובטַאר בקעי ןוא טרעכייוו לאכימ

 ,"םשה שודיק" סשא םולש ןרעהעג ןעגנוריפפיוא עכעלסעג

 4 ץנאק ןועמש

 יירעילַאפָארטסַא עלעשרעה" סצישפיל .מ ,"קָאלייש" סריפסקעש

 .'טָאטש-ןדיי" סנילטייצ ןרהא ןוא

 רענליוו יד וצ טגנערבעגניירא טָאה םיובטַאר בקעי

 םעד טקיטסעפראפ ןוא ראוטרעפער םענעדַאלעגנָא-לאיצַאס

 טַאה ןטסקראטש םוצ .רעטאעט ןופ געוו ןשיטסילאער

 -איטערט .א ןופ "!עניכ יירש" גנוריפפיוא ןייז ןעגנולקעגפא

 דוד רענליוו יד טימ טריפעגפיוא ךיוא טַאה רע  .ווַאק

 .1.א "רעביוט רעד" עלעווַאנ עטריזינעצסניא סנָאסלגרעב

 םעד טכארבעגסיורא טַָאה רע רעכלעוו ןיא ,"לימטיורב יד"

 רעד ןגעק שטנעמ ןטקירעדינרעד ןשידיי םענופ טסעטַארפ

 סרעדנוזאּב ,ןעגנוריפפיוא סמיובטַאר .טכערמוא רעלאיצַאס

 -רעדיל טימ "200.000" סמכילע-םולש ןופ טנאיראוו רעיינ רעד

 ,ןאק ךענעה ןופ קיזומ ןוא ןַאזרעדַארּב השמ ןופ ןטסקעט

 יד ןופ ראוטרעפער ןיא טייצ ערעגנעל א טיהראפ ךיז ןּבָאה
 .רענליוו

 סַאד ןעמונראפ טרַא עטייווצ סָאד טָאה רענליוו יד ךַאנ

 טֶאה סָאוו ,"טקיוו" רעטאעט-טסנוק עשידיי רעוועשראוו

 ,רעטאעט ןשידיי רעסעב ןופ עיצידארט יד ןעוועג ךישממ

 טָאה רעכלעוו ,ווַאקרוט טנומגיז ןופ גנוריפנָא רעד רעטנוא

 עשיסאלק ייר א סרעילַאמ ,"תונברה אסכ" טריסישזער ךיוא

 סוועיערדנא דינָאעל ,"בנג עקטאמ" סשא םולש ,סעידעמַאק

 ןאמַאר סושַאטפַא .י ןופ עיצאזיטאמארד א ,"ענעגנַאהעג ןביז"
 ."טולב סייה"

 ןיא ןעגנוריפפיוא סווָאקרוט טנומגיז ןופ גלַאפרעד רעד

 -איטקא ןא ייס ןוא רעשירעסישזער א ייס ןעוועג זיא "טקיוו"

 -עגפיונוצ-קידנצנעלג א ןרַאוועג ןפאשעג זיא סע .רעשיר

 ןבילבעג רעטייוו ךיוא זיא "טקיוו" רעד .לבמאסנא רעטליפש

 -עג זיא ןוא ראוטרעפער ןקיבראפ א ןופ עיניל רעד יירטעג

 םעד טליפשעג ,ןרעדנא םוצ גלַאפרעד ןייא ןופ ןעגנאג

 -רעס" סרעגניטע המלש ר"ד ןופ טפירקסונאמ ןטקעדטנא

 רעירפ רֶאי טרעדנוה טימ ןרַאוועג ןּבירשעג זיא סָאוו ,"עלעק

 ,יקסנימאק לחר-רתסא ראפ לֶאר רעקיסאפ רעד קנאד א ןוא

 ןוואקרוט זיא ,עלעקרעס ליח-תשא יד טליפשעג טַאה עכלעוו

 ןרַאוועג זיא סָאוו ,גנולעטשרַאפ א ןריזיליטסוצסיוא ןעגנולעג

 ןזיוואב ןוא השורי-רוטלוק רעד ןופ תורצוא יד ןופ רענייא

 .רעירפ תורוד טימ ןדיי ייּב טסנוק-רעטאעט ןופ םאטשפַא םעד

 -סיזקע טָאה "טקיוו" רעד סַאוו ,רַאי 16 יד ןופ ךשמ ןיא

 -ןעמאזוצ ןופ טרפ ןיא ,סעיצאיראוו ענעדיישראפ ןיא טריט

 ןבירשראפ רע טַאה ,ראוטרעפער ןוא עיצאזינאגרַא ,לעטש

 ןופ עטכישעג רעד ןיא ךעלטיפאק עטסנעש יד ןופ סנייא

 -כרוד "טקיוו" רעד טַאה סיזירק ןצרוק א .רעטאעט ןשידיי

 ךַאנרעד .יקסנימאק לחר-רתסא ןופ טיוט ןכַאנ טכאמעג

 -נולעטשרַאפ-ןסאמ עיינ עקינייא טריפעגפיוא רעדיוו רע טַאה

 ןופ גנוטייל רעקידתופתושּב רעד רעטנוא לֶאמ סאד .ןעג

 עטסקראטש יד וצ .ווַאקרוט טנומגיז ןוא יקסנימאק אדיא

 אל" סנעדאפדלַאג םהרבא ןופ עיצאזינרעדַאמ יד רעהעג

 .ןאזרעדַארּב השמ ןופ סעידעמרעטניא עלעוטקא טימ ,"דומחת

 ,גנוקיטעטשאב עשוריפב א ןעוועג סע זיא רעטאעט םעד דצמ

 יד .תוחוכ ענייז ןיא ןביולג ןרעכיז א טימ טנאפש רע זא

 רעזעידנארג א ףיוא ןרַאוועג טליפשעג זיא גנולעטשרַאפ

 ןוא רעטסעקרַא ,טעלאב א טימ ,עיצקורטסנַאק רעשינעצס

 ךס א ןעוועג זיא לבמאסנא ןיא .גנוטאטשסיוא רעכייר
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 ,טנעמארעפמעט סרעסישזער ןופ טסולפנייאאב ןוא טנגוי

 רעליפשיוש עגנוי יד ןבָאה גנורעטסייגאב ןוא טייקטסיירד

 .עניב רעד ףיוא תולעפתה ןוא ןערּב םעד טַא ןגַארטעגרעביא

 ,יינ ןעזעגסיוא טָאה גנוטכארטראפ עשיטסינָאיסערפסקע יד

 ןראפ ןגעוו ןוא ןעגנוזעל עשירעפעש עיינ טרעדַָאפעג
 .ליפש" לבמאסנא ןוויסערפסקע

 ןופ גנוריפפיוא יד ןעוועג זיא פאטע רעקידרעטייוו א

 בקעי ןופ לאפכרוד ןכאנ ןוא "ףלעוו יד" סנאלַאר ןעמַאר

 טימ גלַאפרעד רעד ןעמוקעג זיא "דנאל ןדלַאג ןיא" סטאפ

 ןופ עידעמַאקיגארט יד ,ןידרַאג ."רצוא רעד" סיקסניפ דוד

 סנייטשנרעב ירנא ,"לזמ סנאמערַא םעד" שטיוועיקשוי ןֶאימעס

 ,"רַאזיווער" סלָאגָאג ,"טרעקעל שריה" סקיווייל ,"ןושמש"
 .א .א י'ישטנעמ רעקיצנייא רעד" סנַָאזלאטפאנ .ב .י

 זיא שינעעשעג-רוטלוק ןוא עשירעלטסניק עקיטכיוו א

 עקידנשזדנָאלּב" סמכילע םולש ןופ גנוריפפיוא יד ןעוועג

 טימ ינמוזאר קראמ ןופ עיצאזיטאמארד רעד ןיא "ןרעטש

 .קיזומ סנרעפלאה ןוא רעגנאמ קיציא ןופ ןטסקעט-רעדיל

 זיא סָאוו ,"'ערדנאפ" סרואינש ןמלז ןעמוקעג זיא ךַאנרעד

 ןשידיי ןופ זָאעטַאפא רעקיטכעמ א יוו ןרַאוועג ןטסַאמראפ

 ןקיזַאד םעד רעטנוא .ץלָאטש ןלאנָאיצאנ ןוא דנאטשרעדיוו
 -קיטכיוו עקידרעטייוו ייד ןרָאוועג טיירגעגוצ ןענעז לקניווקוק
 ."טקיוו'' ןטיינאב ןופ סעיציזַאפ עטס

 זיא המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד ןופ ךורבסיוא ןראפ רַאי א

 רעיינ א ןיא "תימלוש" סנעדאפדלַאג ןרַאוועג טלעטשעג

 -רוט טנומגיז ןופ גנוטעבראאב רעלעוטסקעט ןוא רעשינעצס

 ,טנעמאזירפ המלש ןופ ןרַאוועג טעּבראאב זיא קיזומ יד .ווָאק

 ץירפ ןופ ןעמויטסַאק ןוא סעיצארַאקעד עטריזיליטס טימ
 .ןאמניילק

 רעסישזער ןראפ ןעמאזקע רעטסנרע ןא ןעוועג זיא סָאד

 רעד ןגעוו עטכישעג עשיריל עוויאנ יד .ןרָאיטקא יד ראפ ןוא

 ןעמוקאב אד טַאה םולשבא טימ תימלוש ןופ עביל רעסייה

 טפראדעג טַאה ןעמ .הבשחמ ןוא טלאהניא םענרעדַאמ א

 ,טייקשירעגירק ןוא ץלָאטש םעד ןבעלכרוד ןוא ןעניפעג

 יד .דנאל םענעגייא ןיא רעגריב עיירפ ןופ סאה ןוא עביל

 -שירארעטיל טלוב א ןעמוקאב ןּבָאה ןטלאטשעג עראדנעגעל

 עטריזיליטס א ןעוועג זיא סע .קיטסירעטקאראכ עשילאקיזומ
 ,קיזומ ,טעלאב ,גנאזעג ,ליפש :גנולעטשרַאפ עשיטעטניס

 טַאה יז .טכיל ןופ ליפש ןוא גנוטאטשסיוא עקיבראפ

 םענראפ ןסיורג א ןופ ךיוה עשירעלטסניק א טכיירגרעד

 עשטייד א ויב ,ןליופ ץנאג ןיא ןרָאוועג טליפשעג זיא ןוא

 .רעטאעט -- "ישטשַאווַאנ" סאד טכאמעג בורח טָאה עּבמַאּב

 ךיוא טריפעגפיוא "טקיוו" רעד טַאה טייצ רעבלעז רעד ןיא

 זיא גנוריפפיוא עסיורג עטצעל יד .ןעגנולעטשרַאפ ערעדנא

 -אפדלַאג םהרבא ןופ גנוטעבראאב ספרַאדנשא לארשי ןעוועג

 רעשילאקיזומ סטנעמאזירפ .ש  ןיא "אבכוכ-רב'  סנעד

 רעלאנָאיצאנ רעלאטנעמונַאמ א ןעוועג זיא סָאד .גנוטעבראאב

 ןרַאוועג ןעמונעגפיוא םלוע ןכרוד זיא ןוא ,לאטקעפס רעשידיי

 ןשידיי םעד טגערעג טָאה ,טקאפ רעשיַארעה"שירָאטסיה א יוו

 םאטשפַא ןייז רעביא ךיז ןטכארטראפ וצ ןגיווואב ,ץלַאטש

 .תובא יד ןופ הרובג ןוא תונשקע רעד רעביא ,עטכישעג ןוא

 ןוא ןטנעמסידַאלפא ןופ ןרָאוועג טכליהראפ זיא לאו רעד

 .סעיצאווַא עקידתובהלתה

 6 ןליופ ןיא רעטאעט שידיי

 ,גנוריפפיוא עלאטנעמונַאמ ןוא עכייר א ןעוועג זיא סָאד

 ןשידיי ןופ טינשכרוד םעד ןגיטשעגרעביא טייוו טַאה סַאוו

 עלא טאהעג טַאה ןוא ,ןליופ ןקידהמחלמראפ ןיא רעטאעט

 ךורבסיוא רעד טשינ ןעוו ,ןבעל ןקידרעיוד-גנאל א ראפ ןסנאש

 .המחלמ רעד ןופ

 ךיוא ןפאשעג ךיז טַאה ןבעל-רעטאעט שידיי קידנריסלופ
 ןרַאוועג ןפאשעג זיא שזדַאל ןיא .ןליופ ןיא טעטש ערעדנא ןיא

 רעטנוא "'אידג-דח" רעטאעט-ןטענַאיראמ עשידיי עטשרע סאד
 ןבאה סע .ןַאק ךענעה ןוא ןַאזרעדַארב השמ ןופ גנוריפנָא רעד

 קחצי רעלַאמ רעד ןוא ןאמיינ .מ רעביירש רעד : טעבראעגטימ
 ףליהטימ ןייק ןופ ןסַאנעג טשינ רעּבָא טָאה עפורט יד .רעניורב

 טָאה ןוא טייקכעלטפאשלעזעג רעשידיי רעטיירב רעד דצמ
 .ןריטסיזקע וצ טרעהעגפיוא טייצ רעצרוק א ךַאנ

 -ַאיראמ סָאד ןפאשעג ךיז ענליוו ןיא טַאה טייצ רענעי ןיא

 -סאב .א ןופ טעבראטימ רעד ייּב ,"םידיימ" רעטאעט-ןטענ

 ךיוא .א .א זוגא ,ןאהאק ,םיוּבלטייט ,ףלַָאוו רעזייל ,יקסמַאט
 .ןעילּבפיוא ןוא ןסיזירק טכאמעגכרוד טַאה רעטאעט סאד

 טייקיטעט רעקיטפאהבעל א ןופ בייהנַא ןא ןעוועג זיא סָאד

 ןעוועג זיא עטשרע יד .סעניב-טסנוקניילק עשידיי יד ןופ

 ,ןאזרעדארּב השמ :ןעוועג ןענעז המשנ סנעמעוו ,"לעזאזא"
 דוד רעסישזער רעד טעבראעגטימ ןּבָאה סע .ןֶאק ךענעה ןוא

 ןטשרע םוצ .יוועלרעּב קירנעה רעלטסניק רעד ןוא ןאמרעה

 םענופ רעדיל יד ןרַאוועג ןעגניזעגפיוא אד ןענעז לֶאמ
 .קיטריבעג יכדרמ רעטכיד-סקלַאּפ

 קחצי ווו ,"ןויטבמס" רעד ןענאטשטנא זיא ךַאנרעד דלאב
 .ןטסקעט ןופ רעלעטשוצ ןוא רעסישזער ןעוועג זיא קישזַָאנ
 .מ :ןטסירַאמוה עטנאקאב יד טעפראעגטימ ךיוא ןבָאה סע
 .טסימיסעפ רעקיטסול רעד ןוא ןאמלדונ

 טלדנאווראפ "ןויטבמס" רעד זיא רעטעפש רֶאי עכעלטע
 טריטסיזקע טָאה סָאוו ,"עדנאב רעשידיי" רעד ןיא ןרַאוועג
 רעּבַא זיא ,המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד ןופ ךורבסיוא ןזיב

 רעטאעט-טסנוקניילק ןטנכייצעגסיוא ןכרוד ןרַאוועג טנטַאשראפ

 ,שזדַאל ןיא ןפאשעג טַאה ןאזרעדַארב השמ סָאוו ,"טררא"

 א ןיא ןסקאוועגסיוא ךיג רעּבַא ,עידוטס א יוו בייהנָא ןיא

 רעייז .ָאוויג ןשירעלטסניק ןכיוה א ףיוא עניּב-טסנוקניילק

 ןופ ןטייקיעפ ענעטלעו ןוא ראוטרעפער רעקיטראנדיישראפ

 ןוא גנודליבסיוא עשינעצס עשינַאמראה ,ןרַאיטקא-יווער יד

 -אטנאפ ,גנוווש ךס א טימ ןעגנולדנאוורעביא עשינעצס ענייפ

 -הרומ רעסיורג רעד רקיעב ןוא טייקשילארטאעט ןוא עיז
 "טררא" םעד טקורעגסיורא ןּבָאה -- ןַאזרעדארב השמ ךרד
 .טייקיטעט-טסנוקניילק רעד ןופ ןֶאנּביוא ןפיוא

 "אקווד" רעטאעט-טסנוקניילק סָאד קיטעט טייצ א ןעוועג

 ,ךילייווש השמ ןוא עדיורּב לאירתכ ןופ גנוריפנָא רעד רעטנוא
 -ןרַאטאמא ןא ןופ ַאווינ ןפיוא ,סעיציבמא ערעסערג ןא

 .עפורט
 ןיא רעטאעט-טסנוקניילק סָאד טאהעג טַאה סענראפ רעמ

 קירבעב רַאטקיוו ךרוד טריפעגנַא ,"ענירַאליג" קַאטסילאיּב

 -ירא ןייק טאהעג טשינ ךיוא רעּבָא טַאה ,זיוהנירג הדוהי ןוא
 .םימידתכ

 -רעטאעט רעד ןופ ןזיירק ןיא גנאלקסיוא ןרעטיירּב א
 "רעטאעט עשיטאמארד עכעלגעוואב סאד" טאהעג טָאה טלעוו
 -רַא רעטעפש טַאה רעכלעוו ,ווַאקרוט סאנַאי ךרוד ןפאשעג
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 ןגַארטעג טָאה סָאוו ,עפורט-רעטאעט יד עקַארק ןיא טריזינאג

 -עגסיורא זיא סע ןענאוו ןופ ,רעטקאראכ ןכעלטפאשלעזעג א

 רעטאעט ןטימ .רעצלַאה לחר ענערַאוועג-טמיראּב יד ןעמוק

 טָאה רעטעפש .ץיווָארַאה רעב רעטכיד רעד טעבראעגטימ טָאה

 .יקסווערַאמ םהרבא ןעמונעגרעביא גנוריפנָא יד

 רעוועשראוו םעד טריזינאגרַא ךיוא טָאה וואקרוט סאנַאי

 ןיא טליפשעג טָאה סָאוו ,"טינוו" רעטאעט ןשידיי םעיינ
 ."םואעזילע"

 יד ןפאשעג ךיז טַאה עשראוו ןיא עגיל-רוטלוק רעד ייב

 ,טרעכייוו .מ ר"ד ןופ גנוריפנָא רעד רעטנוא עידוטס-רעטאעט

 ,רוטארעטיל ןוא ךארפש עשידיי טנרעלעג ךיוא טַאה ןעמ ווו

 -כישעג עניימעגלא ןוא עשידיי ,עיגַאלָאטקעלאיד ןוא קיטעַאפ

 ןוא קימימ ,עטכישעג-רעטאעט עשידיי ןוא עניימעגלא ,עט

 סע .גנאזעג ןוא שזדעפלַאס ,ץנאט ןוא קימטיר ,קיטסאלפ

 סָאוו ,ןטסילאיצעפס עטסעב יד ןרַאוועג ןגיוצעגוצ ןענעז

 ראי עכעלטע ךַאנ ןוא טגַאמראפ טַאה עשראוו עשידיי סָאד

 88| ץנאק ןועמש

 עטסנרע טימ ןעלּבמאסנא ,ןעוטפיוא עשירעפעש-שירעלטסניק

 -ניירא ךיוא ןבָאה טייקיטפאהבעל .תוחוכ עשירעליפשיוש

 ,רעליפשיוש עטריטנאלאט ןופ ןליפשטסאג יד טגנערבעג

 םחנמ ,ץראווש סירָאמ ,עפמאל סירַאמ ,עקירעמא ןופ ןראטס

 עשטייד עטמיראב יד ןופ .וו.א.א יקסוואלסאז ףלַאדור ,ןיבור

 .שטאק טרוק ןוא ךאנארג רעדנאסקעלא :רעלטסניקדעניּב

 סעמארדַאלעמ ,סעטערעפַא יד ןענעז לטיפאק רעדנוזאב א

 -רעדארּב השמ ןופ ערעפַא עשידיי יד .סעיווער יילרעלא ןוא

 ןיא ןרַאוועג טריפעגפיוא זיא סָאוו ,"עבש-תּב ןוא דוד" ןָאו

 ךענעה ןופ קיזומ ,ןאמרעה דוד ךרוד טריסישזער ,עשראוו

 .ןָאק
>% 

 ןעמ טַאה המחלמ ןופ ףוס ןכַאנ םישדח עטשרע יד ןיא ןיוש

 ןעוועג זיא סע .רעטאעט שידיי ןליפש ןביוהעגנַא ןליופ ןיא

 ןבאה עפַארייא-ברעמ ןופ ןגעוו עלא רעביא ןעוו ,טייצ יד

 ןופ ןעמוקעגסיורא ןענעז סָאוו ,ןדיי יד טעקנַאלּבעג ךיז

 "שסטיוואפאזע ריאמ" עסעיפ רעד ןופ ענעצס-ןסאמ

 ,"רעטאעט גנוי" עלאטנעמירעפסקע סָאד ןסקאוועגסיוא זיא

 ןעמונעגפיוא שיטסאיזוטנע טַארט ןטשרע ןייז ןופ זיא סאוו
 -רַאפ עטשרע יד ןיוש .םלועדרעטאעט ןכרוד ןרַאוועג

 רַאנ טשינ ,עיצאלעווער א ןרַאוועג זיא "ןַאטסַאּב" גנולעטש

 יד ןזעל ןופ ןפוא ןקיטראנגייא ןוא ןלעניגירָא ריא ּבילוצ

 ,גנאהרַאּפ א ןַא ןוא עניב א ןֶא גנוקיטלאטשעג"םיור עשינעצס

 ,רעליפשיוש עגנוי יד ןופ תובהלתה רעד בילוצ ךיוא רָאנ
 .רעיושוצ יד ןסירעגטימ ןּבָאה עכלעוו

 -קעפס-ןעדאפדלַאג רעד ןעוועג זיא גנוריפפיוא עטייווצ יד

 טימ ןעמונעגפיוא ךיוא טַָאה ןוא "פָאצנענאט עפורט" לקאט

 -רעטייוו יד .גנוווש ןשירעלטסניק ןוא גנוזעל רעלעניגירַא רעד

 ןבלעז ןיא ןעגנוכיירגרעד ןעוועג ןענעז ןעגנוריפפיוא עקיד

 -רענא ןוא תובישח "רעטאעט"גנוי" םעד ןבעגעג ןוא טסייג

 .גנונעק
 טלעטשעגרַאפ ךיז טימ ןּבָאה סִאוו ,ןעגנוריפפיוא ךַאנ ןעוועג

 ,עטלבאראפ ,עטמותיראפ ,ןרעגאל-עיצארטנעצנַאק עשטייד יד

 -עירַאטאמערק רעד טימ ,ןברוח ןקידארומ ןטימ םינפד לא-םינפ

 לקניוו םעראוו א ,סיפ יד רעטנוא ןדַאב א טכוזעג ןוא ,קערש

 ןענעז ייז זוו םוטעמוא .ןייבעג ןטעקאנ םעד ןעילוטוצוצ ווו

 האנש ןוא ןברוח ,םירבק רֶאנ ןפָארטעג ייז ןּבָאה ,ןעמוקעג
 .תוריד עשידיי לד ןעמונראפ ןבָאה עכלעוו ,ןקאילַאפ יד ןופ

 ןטלאהראפ טלמעד ךיז טַאה ןדיי יד ןופ לייט רעסיורג א

 רענעי ןיא ןּבָאה סע ווו ,וווינאשזרעשזד ןוא ,וואלצַארוו ןיא

 -לֶאק ןמלז םורא ןרַאיטקא עשידיי עכעלטע טריפורג ךיז טייצ

 -יוש ןטימ ןעמוקעג ןענעז עכלעוו ,ןאמקילג עינער ןוא ווָאקינשע

 ליז ."ענירָאליג" רעקַאטסילאיב רעד ןופ שזאטס ןשירעליפש

 ןוא גנאזעג ,םארגַארפ-יווער א טימ ןטַארטעגסיורא ךיילג ןענעז

 ןא ןריזינאגרא וצ ןעגנולעג ייז זיא ךאנרעד .עיצאטיצער

 ןוא ""רעקיכלימ רעד היבט" סמכילע-םולש ןופ גנוריפפיוא
 ."סאפש רעקיטולב רעד"
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 םורא ךיז טַאה םארטש-עיצאירטאפער ןופ ןעמוקנַא ןטימ

 -רוטלוק סאד ןריזינאגרַא ןעמונעג ןטעטימַאק עשידיי יד
 א ןעמוקעג זיא דנאקראמאס ןופ .ןבעל עכעלטפאשלעזעג

 ,ןאמפיל השמ ןופ גנוריפנָא רעד רעטנוא ןרַאיטקא עפורג

 ןוא שודָאל ןיא טצעזאב ךיז טייהרעמ ריא ןיא טַאה עכלעוו
 .רעטאעט ןליפש ןביוהגנַא ךיילג

 ןוא עיזעלשרעדינ ןיא טצעזאב ךיז טַאה עפורג עטייווצ א

 רעד רעטנוא רעטאעט עשידיי עשיזעלשרעדינ סַאד ןפאשעג

 בקעי ןוא קאז לטפעש ,גרעבדורג-ווַאקרוט קחצי ןופ גנוריפנָא
 .רעדנעלרוק

 ,עינילטכיר א טנכייצעגנַא ךיז ןּבַאה ןעלבמאסנא עדייב

 ןכעלטפאשלעזעג ךעלסילשסיוא ןא ןגַארט טפראדעג טַאה סָאוו

 יד .אווינ ןשירעלטסניק א ףיוא ןייטש ןוא רעטקאראכ

 ,זיא רָאיטקא ןשידיי ןופ עגאל עשימַאנָאקע עקידטלמעד

 ןשידיי ןופ ףליה יד רעּבָא ,עקידלגיופ ןייק ןעוועג טשינ ,תמא

 זיא ןעמ זא יוזא ,םומינימ א טרעכיזראפ טַָאה טעטימַאק

 ןעמ ןוא עסאק רעד ףיוא רַאנ טלעטשעגסיוא ןעוועג טשינ

 -ַאפ עשירעלטסניק ןלעטש וצ ןביולרעד טנעקעג ךיז טַאה

 ןופ קאמשעג םוצ ךיז ןזַאלפַארא ןפראד טשינ ןוא ןעגנורעד
 .םלוע ןטיירב

 עפורט רעשיזעלשרעדינ רעד ןופ גנולעטשרַאּפ עטשרע יד

 רעד ."סאפש רעקיטולב רעד" סמכילע-םולש ןעוועג זיא

 זיא ךעלטעטש ןוא טעטש עשיזעלשרעדינ יד ןיא םלוע

 ןעז וצ טצכעלעג טָאה ,רעטאעט ךַאנ טרעגנוהעגסיוא ןעוועג

 -רעטאעט עטכע ןא ןקוקנַא טלַָאוועג ןוא רעליפשיוש ןטוג א

 עקאט ראפרעד זיא "סאפש רעקיטולב רעד" .גנולעטשראפ

 -רעטאעט יד .טייקמעראוו סיורג טימ ןרָאוועג ןעמונעגפיוא

 ןענעגעגאב וצ טייהנגלעג א ןבעגעג ךיוא טַאה גנולעטשרַאפ

 .רעטימעג יד ןעמעראוורעד ,ךיז

 ןסעיפ טימ ןענעגונגאב טזומעג ךיז טַאה לּבמאסנא רעד

 טָאה ןוא רעטאעט ןשידיי ןופ ראוטרעפער םאנרעזייא ןופ

 ,"תטיחש" ןוא "המותי יד עיסאכ" סנידָארג בקעי טליפשעג

 בקעי ןוא קאז לטפעש :תוחוכ ענעגייא ךרוד טריסישזער

 ךיוא טלעטשעגפיונוצ ןשיווצניא ןּבָאה עכלעוו ,רעדנעלרוק

 םעד ןעמונראפ ןּבָאה סע ןכלעוו ןיא ,םארגַארפ-טרעצנַאק א

 דוד ןופ טנעמגארפ א ,רעפעפ קיציא ןופ רעדיל יד ןַאנביוא

 ,עקרויוועוו .א ןופ גַאלַאנָאמ א ,גנולייצרעד א סנַאסלגרעב

 .רעדיל-ַאטעג ךיוא יוו

 טליפשעג לקאטקעפס רעדעי טלמעד זיא טינשכרוד ןיא

 ןופ ראי ןבלאה ןטשרע ןופ ךשמ ןיא .לֶאמ 15 זיּב ןרַאוועג

 60 רעביא ןבעגעג רעטאעט סאד טאה ץנעטסיזקע ןייז

 ,עיזעלשרעדינ ןופ םיבושי ענעדיישראפ יד ןיא ןעגנולעטשרַאּפ

 ,עוואלעיב ,ץיגניל ,ךישזבלאוו ,ךאבכיר | ,וואלצַארוו :יוו
 -עי ,עציבמעשז ,עירָאטַאלז ,רָאוואי ,עשעלַארטַאיפ ,ץינדיווש

 ןּבָאה ןיימעגלא ןיא .עקוואבויל ,ארוג-אננעימאק ,ארוג-אינעל

 40 רעפירא ןעזעג טייצ רעד טַא ראפ ןעגנולעטשרַאפ יד

 .רעיושוצ טנזיוט

 עשידיי יד ןענעז בושי ןרענעלק ןוא ןרעסערג ןדעי ןיא

 -רַאּפ יד ןופ ןרַאטאזינאגרַא עשיטקאפ יד ןעוועג ןטעטימַאק

 .טרפ ןדעי ןיא ייז ןפלַאהעג ,ןעגנולעטש

 ןעוועג ןענעז סע זוו ,טעטימָאק ןשידָאוועיאוו םעניא

 ךיז טַאה ,ןעייטראפ עשידיי עלא ןופ רעייטשרַאפ ןטערטראפ

 0 ןליופ ןיא רעטאעט שידוי

 טלייטרעד טָאה סַאוו ,עיסימָאקדרעטאעט עלעיצעפס א ןפאשעג

 -וצ םייּב ןפלַאהעג ,ץנעוובוס עכעלטאנַאמ א רעטאעט םעד

 סעיצארַאקעד ףיוא תואצוה יד ןטלאהסיוא ,ערעימערפ א ןטיירג

 ףליה יד ןעוועג זיא טיידאב ןטסנרע ןופ .ןעמויטסַאק ןוא
 .ןליופ ףיוא עיצקעריד-טניָאשזד רעד ןופ

 זיא רעטאעט ןופ ראוטרעפער רעד זא ,ךיז טייטשראפ

 רעשידיי רעד ןופ לֶארטנָאק רעד ןפרַאוועגרעטנוא ןעוועג

 רעד זיא ריא .טעטימַאק ןשידַאוועיאוו םייב עיצקעס-ייטראפ

 -וצ ןייק ןפאכניירא טשינ ךיז ןלָאז סע ,ןעגנאגעג רקיע

 טשינ טרַאד רעּבָא זיא סע .ןטנעמעלע עלאנָאיצאנ עקראטש

 רעטאעט םעד ןפלעה וצ ןייז דנאטשמיא לֶאז סע רעוו ןעוועג

 ךיז ןבָאה ייז ןוא אווינ ןשירעלטסניק ןייז ןעלקיווטנא
 -רעטאעט יד ףיוא ןייז-ךמוס קידנעטשלופ טזומעג רעבירעד
 .רעטאעט םענופ גנוריפנָא ןוא רעליפשיוש יד ןשיווצ רענעקכאפ

 רעסיורג רעד טלעטשעגרַאפ ךיז טימ טָאה סיורַאפ טארט א

 ןיא ןרַאוועג טריפעגפיוא זיא סָאוו ,לקאטקעפס ןעדאפדלַאג

 זיא סע .רעטאעט שידיי רֶאי 70 עטאד רעד טימ תוכייש

 עכעלמיטסקלַאפ עטנאקאב יד ןרַאוועג טריפעגפיוא ןאד

 לקאטקעפס םעד ןריסישזער םוצ ."סלמעל ינוק ייווצ" עידעמַאק

 טָאה עכלעוו ,ן'אקסנימאק אדיא ןדאלענגייא גנוריפנָא יד טָאה

 לעיצעפס קעווצ םעד בילוצ זיא ןוא שזדַאל ןיא טניווועג

 רעד ןבירשעג טַאה קיזומ יד  ,וואלצארוו ןייק ןעמוקעג

 ןעוועג ןאד זיא סָאוו ,רָאטיזָאפמַאק רעשידיי רעקיצנייא

 ןירעטסיימ-טעלאּב עטנאקאב יד .טנעמאזירפ המלש ,ןליופ ןיא

 -רַאּפ רעד וצ ץנעט יד טרידוטשנייא טאה גרעב תידוהי
 .גנולעטש

 ןליופ ץנאג ןיא .סעיצארַאקעד יד טימ ןעוועג זיא רעגרע

 רעשידיי ןייא ןייק ןעניפעג טשינ טייצ רענעי ןיא ךיז טַאה

 ןטיירגוצ סָאד ןעיורטראפנַא ןענעק לֶאז ןעמ ןכלעוו ,רעלטסניק
 טַאה ןעמ ןוא גנולעטשרַאפ-רעטאעט א וצ סעיצארַאקעד

 רעדנאסקעלא רעלַאמ ןשיליופ םוצ ןדנעוו ךיז טזומעג ראפרעד

 -ראפ טריטקעיארפ ךעלקריוו טָאה רעכלעוו ,יקסוועיעשזדנעי
 .סעיצארַאקעד עשירעדליּב ןוא עכיירנב

 -אק אדיא ןופ ישזער רעד ןיא "סלמעל-ינוק ייווצ" יד
 ,ןעגנוריפפיוא עטסנרעדַאמ יד וצ טרעהעג טשינ טַאה אקסנימ

 זיא סָאוו ,עשינעדאפדלַאג-קידתומימת סָאד אקווד רעבַא

 ןזיב גַאלַארפ ןופ ןרַאוועג ןכַארטשעגרעטנוא סרעדנוזאב

 טקאטנַאק םעד ןפאשעג ,םלוע םעד ןעמונעג טָאה ,לאניפ

 .לאז ןוא עניב רעד ןשיווצ

 -ירטקא יד טרעהעג ןבָאה וויטקעלַאק ןשיזעלשרעדינ םוצ

 ,שטיווַאטאל יטעב ,אקסלאווַאק-וראט תור ,לעזמא עינעג : סעס
 ןועמש :ןרַאיטקא יד ;לאטנזַאר עלהיח ,ןאמלרעפ רתסא

 ,יקסוואשראוו סקאמ ,ווָאקרוט-גרעבדורג קחצי | ,יקציווַאסָא

 -אל לראק ,שטיווַאטאל קחצי ,קאז לטפעש ,יקצעדיוו ףסוי
 .ךילייווש השמ ,רעדנעלרוק בקעי ,ןייטשנוועל ןנח ,שטיווַאט

 -טפיוה יד זיא גלַאפרעד ןשילארַאמ ןפיוא טקוקעג טשינ

 רעטאעט םענופ גנולקיווטנא רעלאמרַאנ רעד ראפ טייקירעווש

 ןא ,םייה א טלעפעג םיא טַאה סע סַָאוו ,טקאפ רעד ןעוועג

 טיירגעג זיא גנולעטשרַאפ עדעי .ןינב-רעטאעט רענעגייא
 א ןעמונעגוצ ןּבָאה סַאוו ,זעגנוגנידאב ערעווש ןיא ןרַאוועג
 .גנוווש םעד טעוועמאהעג ןוא גנוגנערטשנַא ךס

 -יווטנא עיזעלשרעדינ ןיא ךיז טַָאה טייצ רעבלעז רעד ןיא
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 ןופ טייקיטעטסבלעו עשירעלטסניק עקיטפאהבעל א טלק

 -קנופ יד ןטַארטראפ ייז ןּבָאה טפָא ץנאג .ןזיירקדרעּבַאהּביל

 ךיז ןּבַאה ןזיירקמארד עכלעזא .רעטאעט-טנגעג א ןופ עיצ

 ,עוואלעיב ,וואלצַארוו ,ךישזבלאוו ,ךאבכיר ןיא ןפאשעג

 -טעטש עשיזעלשרעדינ ערעדנא ןוא ץינגיל ,ץינדיווש ,רָאוואי

 .ךעל

 רעד ןעמוקעגרַאפ וואלצַארוו ןיא זיא 1947 רָאי בייהנָא ןיא
 טפראדעג טָאה סָאוו ,ןזיירקמארד יד ןופ לאוויטסעפ רעטשרע

 -רוטלוק רעשידיי רעשירעפעש ןופ עיצארטסנַאמעד א ןייז

 יד קורדסיוא םוצ ןעמוקעג ךעלקריוו זיא סע .טייקיטעט

 -אעט ךַאנ ענעסקאוורעד ןוא עגנוי ןופ טפאשקנעב עטנוזעג

 ןייק ייב רעּבַא ,טייקיטעטסבלעז עשינעצס ןוא סונעג-רעט

 םוש ןייק טלעטשעג טשינ ךיז טָאה ןזיירק יד ןופ םענייא

 טָאה בורזיפ-לע .עּבאגפיוא עשירעלטסניק עטריזיטערקנַאק

 א סָאוו ,עשירַאטאטיגא ,עקיאיירש סאד ןסירעגסיורא ךיז

 עשיטעיוואס יד ןופ טגנערּבעגטימ ךיז טימ ןּבָאה ןרַאטאמא ייר

 .ןצניווַארפ

 השמ ןופ גנוריפנָא רעד רעטנוא עפורט רעשודַאל יד

 ןטסערג םעד טַאה ,אקסנימאק אדיא רעטעפש ןוא ןאמפיל

 טימ "ןלעמאה לקילג" סנאמיוב טימ טרעייפעג גלַאפרעד

 טקוקעג טשינ רעּבָא ; לַארטפיוה רעד ןיא אקסנימאק אדיא

 ,תוחוכ עשירָאיטקא עטסנרע טגַאמראפ טַאה יז סָאוו ,ףיורעד

 -רעדינ יד יוו טייקיטפאהבעל אזא ןזיוועגסיורא טשינ יז טַאה

 -עגפַא ןפורג עדייּב ןופ ןענעז זייווכעלסיב .עפורג עשיזעלש

 ףוסל טַאה סָאד ןוא ןליופ ןופ ןרַאפעגסיורא -- תוחוכ ןסַאלפ

 סָאוו ,רעטאעט ןייא ןיא ןפורג עדייב ןקינייאראפ םוצ טריפעג

 רעד רעטנוא ,טשהכולמראפ ןרַאוועג 1950 רַאי ןיא זיא
 .אקסנימאק אדיא ןופ גנוריפנַא

 ןוא ןאגישזד טליפשעג ןליופ ןיא ןּבָאה טייצ עסיוועג א

 ליז ןּבָאה לכה ךסב .לבמאסנא םעניילק א טימ רעכאמוש

 ןּבַאה ןטסגנעלמוצ .ןעמארגַארפ-יווער יירד רעדַא ייווצ ןבעגעג

 -ארקַאמקעד ןוא שיטאבעלאּב" םארגַארפ םעד טליפשעג ייז

 ןיא .טסנוקניילק רעשידיי ןופ גנולעטשרַאפ ענייש א ,"שיט

 .ןליופ ןופ ןרַאפעגסיורא ייז ןענעז רעטעפש טייצ רעצרוק א

 טגנערבעגניירא טַאה רעטאעט ןשידיי ןיא גנובעלפיוא ןא

 רעהעג םיובטַאר .ןליופ ןייק םיוּבטַאר בקעי ןופ ןעמוק סָאד

 ןראפ טפַא וצ טשינ ךיז ןזייוואב סָאוו ,ןרעסישזער פיט םוצ

 טימ ,גנוריפפיוא עדעי רעּבַא ,גנוריפפיוא ןא טימ םלוע

 -סיוא ןוא גַאוו ריא טאהעג טָאה ,ןעמוקעג זיא רע רעכלעוו

 קיטאמעט ןופ טייקשירעביולקרעביא עסיורג יד ןיוש .קורד

 שטנעמ-רעטאעט םעד ןגער טזומעג טַאה ןעמיובטַאר יי

 רעסיורג רעד" סעלּבַאר טריפעגפיוא .םלוע-רעטאעט םעד ןוא

 -אמארד רענרעדַאמ רעד ןופ גנופאש עלעניגירא ןא ,"ןויסנ

 0-22 ץנאק ןועמש

 גנוריפפיוא עלאטנעמונַאמ ןייז ןעמוקעג זיא ךַאנרעד .עיגרוט

 ןופ עיצאזינעצסניא ןייז ןיא ,"אלאגארפ ןייק ףיול רעד"

 א .יקסווַאקירטס .י רעביירש ןשיליופ-שידיי םענופ ןאמַאר

 םולש ןופ "200.000" ןעוועג זיא עלופרַאמוה ןוא עקיבראפליפ

 ןוא ימ ךס א טגיילעגניירא ריא ןיא טַאה םיובטַאר .םכילע
 -ער ןעוועג ןיא ךאז עקיזַאד יד ךיוא .ץנעווניא עשירעפעש

 טרעהעג טָאה ןוא גלַאפרעד רעשירעליפשיוש ןוא רעשירעסישז

 -הכולמ ןשידיי ןופ ראוטרעפער םעניא סעיציזָאפ ענייש יד וצ

 ןכיילגראפ טנַָאקעג טשינ רעּבַא ךיז טַאה ,ןליופ ןיא רעטאעט

 -נָאלַּב" סמכילע-םולש ןופ גנוריפפיוא סווַאקרוט טנומגיז טימ

 ןיא ןרַאוועג טנפעעג זיא סע רעכלעוו טימ ,"ןרעטש עקידנשוד

 .אקסנימאק לחר-רתסא ןופ .ג .א ןינב-רעטאעט רעד וואלצַארוו

 ישזער ןוא עיצאזיטאמארד רעד ןיא גנוריפפיוא עסיורג א

 א ןיא ,"קנאלב רעדנעס" ןעוועג זיא םיוּבטַאר בקעי ןופ

 -קורדסיוא ךס א טימ רעּבָא ,םרָאפ רעשידעמַאק-קידוועליפש

 זיב ןעגנאגרעד טפָא ןענעז סָאוו ,ןטלאטשעג יד ןופ טייקכעל

 -קא יד ןופ אווינ רעכעלטינשכרוד רעד .טייקטרישזראש

 רעד .ןביוהעג גנוטייל סמיוּבטַאר רעטנוא ךיז טָאה ןרַאיט

 -לדייאעג יוו ןענעכייצאב ןטסעבמוצ ךיז טזַאל ליטס רעשינעצס

 טרעדַאפעג זיא טָאוו ,םזילאערצַאס םענופ טייוו ,םזילאער רעט

 .ןזיירק עקידנבעגסַאמ יד ןופ ןרַאוועג

 וליפא ןוא אדערק ןלארטאעט ןייז יירט ןבילבעג זיא םיובטַאר

 רע טַאה ,טריסישזער טַאה רע סַאוו ,ןסעיפ עשיטעיווַאס יד

 טלעטשעג טַאה רע סָאוו ,עלארטאעט סָאד ייז ןיא ןטיהעגפַא

 .ןשירָאטאטיגא ןרעביא רעכעה

 ןּבאה פיצנירפ ןשיטסילאערצַאס םעד ךיז ןפעגעגכַאנ רעמ

 םענופ טלייטעגסיוא ךיז ןּבָאה סָאוו ,ןרעסישזער ערעגנוי יד

 :ןעגונלעטשרַאפ יד ןעוועג ןענעז עכלעזא .אפוג לּבמאסנא

 .א.א "דניירפ יירד" יקסנעיפסוא יירדנא ,"עביל עטשרע יד"

 ןעוועג הלוע ןרַאיטקא עשידיי בור רעד זיא 1957 ראי ןיא

 ןופ עיצאטעגעוו א ןביוהגנַא ךיז טָאה סע ןוא לארשי ןייק

 ךַאנ טאה ןעמ סעכלעוו ,ןליופ ןיא רעטאעט-הכולמ ןשידיי

 טָאה ןעמ .ןעלטימ עכעלטסניק טימ ןטלאהרעד טווורפעג

 עשיליופ .סרעטאעט עשיליופ יד ןופ תוחוכ טגרַאּבעגסיוא ךיז

 ,ןלַאר עשידיי טליפשעג ןבָאה סעסירטקא ןוא ןרַאיטקא

 ןקיטנייה ןזיּב ןֶא טלאה סאד .שידיי םענעבַארּבעצ א טדערעג

 .עקירעמא ןייק ןרַאפסיורא ס'אקסנימאק אדיא ךַאנ ךיוא ,גַאט

 עכעלטע ךַאנ ןוא טפאשלעזעג-רוטלוק עשידיי יד יוו טקנופ

 רעטאעט עשידיי סָאד ךיוא טרעוו ,סעיצוטיטסניא עשידיי

 סע ,ןגיוא יד טלעוו רעד ןדנעלבראפ ראפ זיולּב ןטלאהעג

 -טפאשלעזעג שידיי ךַאנ טריטסיזקע ןליופ ןיא זא ,ןסייה לֶאז

 .ןבעל ךעל



 רענכואט ןאילימיסקאמ ר"ד

 ןליופ ןקידהמחלמבאנ ןיא עסערפ עשידיי

 ןסיורג א טימ רעלטסניק א ןעמוק ןפראד לאמא טעוו סע

 יד ןוא טסעמראפ ןראברעדנווו םעד ןביירשאב וצ טנאלאט

 -רוטלוק ןופ גנוטיידאב עשירַאטסיה-לאנָאיצאנ עקידלאוועג

 עשידיי יד סאוו ,ףמאק ןוא טייקיטעט רעכעלטפאשלעזעג

 -קסע עשיאייטראפ ןוא עכעלטפאשלעזעג ,רעריפ עשיטילאפ

 רעטייווצ רעד ןופ ףוס ןכַאנ דלאב ןבָאה ןליופ ןיא םינ
 -פיוארעדיוו רעלאנַאיצאג רעד ראפ טריפעג המחלמ-טלעוו

 רעשידיי רעד ןיא עכַאפע עיינ א ןבייהנָא ראפ ןוא גנובעל
 .עטכישעג

 יד ןופ םירוסי יד ןרעוו ןבירשאב ןפראד ןלעוו סע

 -רעפ עשיאייטראפ ןוא עכעלטפאשלעזעג עטעוועטארעגפַא

 ןברוח ןקידארומ ןופ קילבנָא ןיא ןבאה עכלעוו ,ןטייקכעלנעז
 ,לקניוו ןפמעט םענופ ערעדנא ןוא ךיז ןעיירפאב טפראדעג

 ;עידעגארט עשידיי יד ןבירטראפ זדנוא טָאה סע ןיהווו

 ,רעמַאי םעד ןגיזאב ,ראמשַאק ןרעטצניפ ןופ ךיז ןסיירסיורא

 ןבעל ןוא בייל טימ ןוא טייקטמותיראפ ןוא גנולפייווצראפ

 ,טייקיטעט רעכעלטפאשלעזעג רעד ןיא ךיז ןפראווגיירא

 עטיירב א ןריפ ,ןבעל יינ א וצ הטילפה תיראש יד ןרעוו

 עשירעפעש יד ןקעוו ,טעברא עשירעיצרעד ןוא גנורעלקפיוא

 ןטעטיוויטקא ערעייז ןסאפוצ ןוא ןבעל ןשידיי ןיא תוחוכ

 .עגאל רעיינ רעד וצ

 -ער רעסיורג רעד ןביוהעגנַא ךיז טַאה סע רעדייא ךאנ

 זיא ,דנאבראפנטאר ןיא ןדיי יד ןופ םָארטש"עיצאירטאפ

 ,רוטנעגא-עסערפ עשידיי יד ןרַאוועג ןפאשעג ןילבול ןיא

 טסילאנרושז רעטבאגאב רעד טריפעגנַא טאה סע רעכלעוו טימ
 -יטעט ריא טצעזעגרַאפ רעטעפש טאה יז ןוא ל"ז עשוהי
 ןביוהעגנא 1945 רַאי ןיא טאה סע ווו ,שזדַאל ןיא טייק

 ןופ עיצקאדער רעד רעטנוא "ןבעל עיינ סאד" ןעניישרעד

 .יקסרימ לאכימ

 ןיא לֶאמ ןייא ןענישרעד ביוהנָא ןיא זיא עכלעוו ,גנוטייצ יד

 -רעד ןביוהעגנַא םורא טייצ רעצרוק א ןיא ןוא ךַאוו רעד

 סלא ןרַאוועג ןפאשעג זיא ,ךַאוו רעד ןיא לאמ יירד ןענייש

 .ןליופ ןיא ןדיי ןופ טעטימאק-לארטנעצ ןופ ןאגרַא רעד

 -ידיי רעלארטנעצ רעד ןעוו טייצ רעד ןיא ןעוועג זיא סאד

 ןייק ןילבול ןופ ןגַארטעגרעביא ךיז טאה טעטימָאק "רעש

 עטקינייאראפ יד טלעטשעגרַאפ ךיז טימ טָאה ןוא עשראוו
 רעד ףיוא ןעגנוטכיר עשיטילאפ עלא ןופ טפאשרעפרעק

 סיפ יד ףיוא ןלעטש ןפלעה תופתושב ידכ ,סאג רעשידיי

 ןסיורג םעגופ ןרַאוועג טעוועטארעגפַא ןענעז סאוו ,ןדיי יד

 ענייז טאהעג טאה רעכלעוו ,טעטימַאק ןקיזַאד ןיא .ןברוח

 ענעמוקעגוצ יד ןיא ןוא טעטש ערעסערג יד ןיא ןעגנולייטפָא

 -רַאּפ יד ןטערטראפ ןעוועג ןענעז ,ןליופ ןופ ןטיבעג-ברעמ

 טַאה גנוטייצ יד ןוא ןעייטראפ עשידיי עלא ןופ רעייטש

 ןשידיי ןופ ןייטשטנא םענופ סנ םעד טלגיפשעגפַא אלימב

 ,טייקיטעט רעכעלטפאשלעזעג-שיאייטראפ רעד ןופ ןוא ןבעל

 יד ףיוא ןליופ ןיא ןצַארפש ןעמונעג רעדיוו טַאה סַאוו

 .םוטנדיי ןקינָאילימ-יירד ןופ תוברוח

 -איצאנ ןקידארומ ןטבעלעגרעביא טשרע ןופ דנאל םעניא

 טימ ןעמוקעג ןטסינומַאק עשידיי יד ןענעז ,קילגמוא ןלאנ

 רעד ףיוא ןבעל ןשידיי ןופ יובפיוארעדיוו ןופ םארגַארפ רעייז

 סאד ךיוא ןעמענניירא טפראדעג טַאה סָאוו ,דרע רעשיליופ

 ,ןזעוו-סגנויצרעד שידיי ,רוטלוק עשידיי יד  ןבעלפיוא

 -טסבלעז רעשידיי ןופ ליצ םעד טאהעג ןתמא ןיא רעבא

 -עטנאקאב-טלא רעד ןיא עיצאלימיסא ןוא גנונעקיילראפ

 דנאבראפנטאר ןיא ןטסינומָאק עשידיי יד ןופ בראפ ןוא םרָאּפ
 .(עיצקעסוועי)

 ןשידיי ןופ טעברא רעד ןיא ןבָאה ןעייטראפ עשיטסינויצ יד

 -עג ןוא טסייג ןלאנָאיצאנ-שידיי טגנערבעגניירא טעטימאק
 גנוקילייטאב רעד קנאד א עקאט ןוא תוירחא עכעלטפאשלעז

 ןטעברא עשיטסיצילבופ ערעייז טימ םינקסע עשיטסינויצ ןופ
 טאהעג גנוטייצ יד ביוהנַָא ןיא טַאה ,"ןבעל עיינ סָאד" ןיא

 זיא ןוא רעטקאראכ ןלאנַאיצאנ א סַָאמ רעסיוועג א ןיא

 ןופ ןעגנובערטש יד ןרירָאנגיא וצ ןרַאוועג טזַאלרעד טשינ

 ןיא םייה עלאנַאיצאנ ןייז ןעיובפיוא םוצ קלאפ ןשידיי

 ,ץלא ןוטעג ןבָאה ןטסיצילבופ עשיטסיגויצ יד .לארשי-ץרא

 ןיא םייה עלאנַאיצאנ עשידיי א ןעיובפיוא ןופ עעדיא יד זא

 ןטלאפש יד ףיוא קורדסיוא םוצ ןעמוק לֶאז לארשי-ץרא

 .גנוטייצ רעקיזַאד רעד ןופ

 יד טימ "ץנעטסיזקעַאק רעכעלדירפ' ןופ דנאטשוצ רעד

 ןטימ .טרעיודעג גנאל טשינ רעבַא טַאה ןטסינומַאק עשידיי

 ןייק טגנערבעג טַאה סָאוו ,םֶארטש-עיצאירטאפער ןסיורג

 סאד טָאה ,ןדיי עטעוועטארעגפַא ןאילימ לטרעפ א ייב ןליופ

 רעשיטסינויצ רעד ןופ טייקיטעט רעד ןיא טרַא עטשרע

 -ינאגרַא ןוא ןריגאפַארּפ וצ עיצקא יד ןעמונראפ גנוגעוואב

 תיראש רעד ןופ "סודַאזקע" םעד ,ןליופ תאיצי יד ןריז

 רעד ןעוועג לעמרַאּפ זיא סַאוו ,"ןבעל עיינ סאד" .הטילפה

 רעד ןיא רעבַא טַאה ,טעימַאק-לארטנעצ ןשידיי ןופ ןאגרַא

 -ויצ יד טימ טעבראנעמאזוצ יד טקידניקעג טייקכעלקריוו
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 רעד ןופ ןטלאפש יד ןסַאלשראפ ןוא ןעייטראפ עשיטסינ

 גנוטייצ רעד ןיא .קיטסיצילבופ רעשיטסינויצ ראפ גנוטייצ

 -רעדיוו ןופ עזעט יד ןרַאוועג ןעמונעגנַא ןפַא ןאד טייז זיא

 עזאב רעד ףיוא ןליופ ןיא בושי ןשידיי םעד ןעיובפיוא

 .עיגָאלַאעדיא רעשיטסינומַאק רעד ןופ

 -ילבופ ריא ראפ רעבירעד טאה גנוגעוואב עשיטסינויצ יד

 ,ןפָאוו םענעגייא ןיא ךיז טקיטיונעג טייקיטעט רעשיטסיצ

 טריגאער ףיורעד טַָאה עטשרע יד .ןענאגרַא-עסערפ ענעגייא

 ןליופ ןיא "דוחיא" עיצאזינאגרַא עשיטסינויצ עניימעגלא יד

 .1 .א טפירשטייצ ענעגייא ןא ןבעגוצסיורא ןסַאלשאב ןוא

 רעד רעטנוא ,טפירשטייצ יד זיא ביוהנָא ןיא .''דוחיא"'

 ןוא שידיי ןיא ןענישרעד ,טיוהשריה ןאילוי ןופ עיצקאדער

 ךאנרעד דלאב .שיליופ ןיא ךיוא םורא טייצ רעצרוק א ןיא

 דרוד ןרַאוועג ןעמונעגרעביא "דוחיא" ןופ עיצקאדער יד זיא

 .רענכואט ןאילימיסקאמ

 או ₪

/-==-=\ 

 רענכואט ןאילימיפקאמ רד

 (טוע - 60144 1947 "עמ -ראורפעפ ,ז"שת דדא
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 -עג ןטעברא עשיטסיצילבופ יד ןבָאה ,קנאדעג ןשיטסינויצ

 זיא ייברעד ןוא ןסאמ עשידיי יד ןופ חומ ןוא ץראה םוצ טדער

 -פיוא ןוא טרַא ליפ ךיוא ןרַאוועג טעמדיוועג גנוטייצ רעד ןיא

 עטוועטארעגפַא יד ןופ ןשינעבעלרעביא יד טייקמאזקרעמ

 ףמאק ןשידלעה רעייז ןוא ןרעגאל ןוא סַאטעג יד ןופ ןדיי

 .ןבעל ןראפ

 ,רעביירש עשידיי טריפורג ךיז ןבָאה גנוטייצ רעד םורא

 ןדנאטשפיוא יד ןיא רעמענלייטנָא ךיוא ןוא רעקירַאטסיה

 ןגעוו טרימרַאפניא טַאה גנוטייצ יד .סַאטעג יד ןיא ןוא

 -קיע רעד רעבא ,דרערעטנוא רעשיליופ רעד ןופ ןדרַאמ יד

 טייקיטעט רעד ןרַאוועג טקנעשעג זיא טייקמאזקרעמפיוא

 ד .הילע ראפ ףמאק ןיא גנוגעוואב רעשיטסינויצ רעד ןופ

 -סינויצ עטנענימארפ ךרוד ןרַאוועג ןבירשעג ןענעז ןעלקיטרא

 א טימ רעמונ ןדעי טליפעגסיוא ןבָאה סאוו ,םיגיהנמ עשיט

 -טנורג יד רעביא טלאהניא ןטנאסערעטניא ןוא ןדילָאס

 .לז 5 זיירפ הוסוווווכ=י

 יריה רעשי .היקפסער> 8

 !אבה ךורב - ןליופ ןיא םיובנירג קחצי רבח
 דראפ וצ ןיא לאז ןיא ןבייקבראפ וצ ורכ ,ןסנא רעזניא טאה .טייצ רערעננעכ א סנוז זיו

 רעד ןווש זיא שנווא ₪ .רעטרע ערעסעב (8אכ | ךוזאכ םער טאו יעגפא גנונעויאב עשיטסי --
 יד רעביא טקופענרעביא ןעווענ קאז רעצנאנ רעד זיא ךעידנע .ןקיופ ןוא םיובנירג קחצי ןופ
 ןיא םוקיקבופ ןיפ לייט רעטסערנ רעד .ןגערב ןט 4 בער קימנאמ ,ןעמוקעג טפאנ רעבושח
 ,יא ,קאזזאניק ופ םגעוו יד ץוחמ ןביקבעג .ראורבעמ

 טימ | קופ  ןעווענ ןיא .םאנ-עקזראוואו יר זא םענויא ןופ ,םיוכנירג קחעי ןופ ךוזאב רעד
 .סיורג יזוא ןעוועג ןיא גנארר רער .ןשסנעמ |[ םיטכרוי ןשיקיופ ןופ רעטסווג עטסנעש יר ןופ
 ךרוה ;עגויז אז ןופ תיש ענעסאקשעג יר זא ןקיופ ןיא הווענ טקדנאוראפ זיא .םוינויצ ןוא
 .ןדאויענ ו וא םכוע 0 4 דעצ ןוא ןריי עקנא ןופ םיטדבו ןשיהג א ןיא

 .ןריטעוורעטניא םזומענ שאה ץיכ יד ךאג .גניגעוואב רעוניא קפ וייכב טשינ ,ןטסויג

 טאה ענובירס רער :פ גנאקראפ רער ןעוו "יוענ םשינ .ךצ ןרוי עשיקויפ ןכאה לָאמניזק
 םאר ןזי ןואב ךיז שאה םע \ יא טנפעעג יל א פ שיא ד קיויקרער א ןיא יוזא טהיכ

 "רוהיאא 5 .ק .צ ןופ רערי?גטימ יר.םייריוע 3 5א שיתאפ בער ןופ העדיפנא דה קמ בענ

 ןופ תוחנה-טנורג עשיגַאלַאעדיא יד טימ גנאלקנייא ןיא

 -נוא ךיז "דוחיא" טאה ,םזינויצ ןשיטארקַאמעד םעניימעגלא
 יד ראפ ענובירט עקיטומ ןוא עיירפ א ןייז וצ ןעמונעגרעט

 יד ןפיטראפ ןראפ .טייצ רענעי ןיא ןגרַאז עשידיי עתמא

 ןרעלקפיוא ראפ ,קלַאפ ןשידיי ןיא ןעגנובערטש עלאנַאיצאנ

 ןדיי עשיליופ יד ןופ עיצאקיפיטנעדיא יד ןרילומיטס ןוא

 רעשהכולמ ראפ בושי ןקידלארשי-ץרא ןופ ףמאק ןטימ

 .טייקידנעטשבלעז

 רעד ןיא עיציזאפ עשיפיצעפס א ןעמונראפ טאה "דוחיא"

 ןא לוו .ןליופ ןקידהמחלמכַאנ ןופ קיטסיצילבופ רעשידיי
 לַאר עקיטכיוו א טליפשעג רע טָאה ןאגרַא רעשיגַאלַאעדא
 רעשיטסינויצ רעד ןופ ןטאלוטסַאפ יד ראפ ףמאק םעניא
 ןופ ליצדטפיוה םעד םורא ךיז קידנרירטנעצנַאק .גנוגעוואב

 יו תפ םואקיאב ןיא גנורעקקעםאב רעשיריי רער דיא, רעשורַאלק ןיפ ןעמאנ ןיא < יטימ 7 -
 ןוק רעפמעק םער סירגאב ךיא .ן?אוו" ;אוא. ץיא םע :טרעקקרער דנא ,ווצ

 םותו .ןקינעי םער היא קיטייאפיאראניא רער ךאג ןעט .בוטזמוי "עמוירג א שנייה נ 0% ראפ
 יר ןפ קאלב םער 1922 ןיא םסריסנעמעצ שאה -עגקעווא וניא ןופ ןבאה סאו ,תירצ ןיפ דאי
 "רפ ראפ "מאק ןי'א ,םייהרץרנימ ;;אנאיצאנ דנא סאה רימ ןדעויפ .תוחיכ עטספעב יר טכויר

 ענעי ירו ןעסיובנירג קחצי םירגאב ךיא ;טייה סע סאו יז עטסעב יד ןופ םעכייא ןופ ועמוק
 יש ענעי יוג ,םייקבעלנעזרעפ עשיריי ע ןיא ;םישנח ץיקיפ סאה ןםענע:כיוהא טאה

 זיא כע ןעמתו םסימ ,סטיאשטשעג עשיאעריא ענ ריב  ןענאה למאק קיפ טוצ דעקוטנוית רע

 ןויפ זצ רובכ א קתועג רעגגעק עשיטילַאפ ראמ דטפ סאה וא .ניהכמ ןטקא רעועא ןרעכווראפ
 .ףסאק א האצ דער ןוא ןיכק ששטאב | ,םוטנרוי ע

 א  ןסלאהענ םיובנירג קחצי טאה ךאנוער ןימ רעפשעה וד שומ 5 קא םארפ ט
 ןסירעתעביא ררסכ זיא םאוו .סארעפער ןפוורג .הבוקמ העשירי וא ןוש ?פאש רעה ראפ .,תפע

 םער .ןטנעטסיראקפא עשימריטש םימ הֶאוועג וא טסאג םער טבירגאב יקסעשןאנאר 'ה

 ןשידיי ןופ ףמאק ןרעביא ןוא ןבעל ןשידיי ןופ ןעמעלבַארפ

 יובפיוא ןראפ ןסנאש עסיורג יד ןוא טפנוקוצ ןייז ראפ קלָאּפ
 .הנידמ רעשידיי רעד ןופ

 ןיא ןרַאוועג טלדנאווראפ "דוחיא" זיא 1946 ראי ןיא
 ךרוד טריגאדער ךיוא (ךארפש עשיליופ רעד ןיא) ,"איניפא"
 ריא טימ טאה טפירשטייצ עיינ יד .רענכואט ןאלימיסקאמ

 טרַא טנענימַארפ ןוא ןגייא ןא ןעמונראפ גנוקריוו ןוא ַאווינ

 טניז .ןליופ ןיא סעיצאקילבופ עשיליופ-שידיי יד ןשיווצ

 ןלעטשפַא טזומעג טַאה יז ןעוו ,1950 רָאי ןזיב תישארב ריא

 זופ ךאוו רעד ףיוא ןענאטשעג "איניפָא" זיא ,טייקיטעט ריא

 ןופ לאווסיוא ןכייר א טגנערבעג ,קנאדעג ןשיטסינויצ

 ןוא ןבעל ןקידלארשי ןופ ןעגנולדנאהפַא ןוא סעיצאמרַאפניא

 טעמדיוועג זיא קיטייצכיילג .ןעמעלבָארפ עשידיי עלעוטקא
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 רעשידיי רעד ןופ ןפוא םעיינ םעד טרַא ךס א ןראוועג

 זיא טקנופ רעלארטנעצ רעד רעכלעוו ןיא ,קיטעגַאלַאפא

 רעד ןופ טייקידנעווטיונ עשירַאטסיה יד ןדנירגאב וצ ןעוועג

 .הכולמ רענעגייא ןא וצ גנובערטש רעלאנַאיצאנ רעשידיי

 טשינ זיא טייצ רענעי ןיא זא ,ןעקנעדעג ייברעד ףראד ןעמ

 רעד ןגעק ןליופ ןיא ןטערטוצסיורא ךאפנייא יוזא ןעוועג

 -סילאנָאיצאנ א זיא םזינויצ רעד זא ,עזעט רעשיטסינומַָאק

 -ילבופ עשיטסינויצ יד .גנוגעוואב ערענַאיצקאער ןוא עשיט

 ,סקראמ ןופ ןטאטיצ טימ ךיז ןצונאב וצ ןעמוקעגסיוא זיא ןטסיצ

 רעד זא ,ןזיוואב ןבאה ייז עכלעוו טימ ,ןילאטס ןוא ןינעל

 -יירפאב רעלאנַָאיצאנ א זיא הנידמ רעשידיי א ראפ ףמאק

 יוו וויסערגארפ יוזא טקנופ ראפרעד זיא ןוא ףמאק-סגנו

 .רעקלעפ ערעדנא ןופ ןעגנוגעוואבסטייהיירפ יד

 -עג "איניּפָא" זיא אווינ ןשירארעטיל ןכיוה םעד קנאד א

 זוא רעקיראטסיה ,רעביירש עשיליופ ןעיצוצניירא ןעגנול

 רעזדנוא ןופ ןטלאפש יד ףיוא ןבאה עכלעוו ,רעוט-רוטלוק

 ןעייסע ,ןטעברא עשירארעטיל יד רַאנ טשינ טקורדעג גנוטייצ

 ייז עכלעוו ןיא ,ןעגנוגַאזסיורא ךיוא רַאנ ,סעמעַאפ ןוא

 עלאנָאיצאנ ערעייז ןוא ןדיי יד טימ טריזיראדילאס ךיז ןבָאה

 .ןעגנובערטש

 רעד ןרַאוועג ןבעגעגפַא "איניפא" ןיא זיא טרָא ךס א

 טעמדיוועג רעמונ רעלעיצעפס א .עיגַאלַאריטראמ רעשידיי

 טַאה ,אטעג רעוועשראוו ןיא דנאטשפיוא ןופ גַאטרַאי םעד

 ןיא ןטכיש עלא ןשיווצ םשור ןכעלסעגראפמוא ןא טכאמעג

 ןענעז ןבאגסיוא עלעיצעפס .גנורעקלעפאב רעשידיי רעד

 זיא רעכלעוו ,סערגנָאק ןשיטסינויצ ןט-22 םוצ ןענישרעד

 -סיוא עלעיצעפס יד ,לעזאב ןיא 1946 רָאי ןיא ןעמוקעגרַאּפ

 זענעז ,1948 רָאי ןיא ,לארשי תנידמ ןופ ןייטשטנא םוצ ןבאג

 זיא סע .ראלפמעזקע ןטצעל ןזיב ןראוועג טפאכעצ שממ

 ,תובהלתה עקידלאווג יד קורדסיוא םוצ ןעמוקעג ייז ןיא

 .ןליופ ןיא ןדיי עטעוועטארעגפא יד ןעמונעגמורא טַאה סָאוו

 -יולב טימ טרירטסוליא ןענישרעד טלַאמעד זיא "איניפָא"

 ערעדנא ןוא לצרעה ר"ד ןופ רעדליב טימ ,רענעפ עסייוו

 -ינאמ ןטימ סיורא ןאד זיא "דוחיא" .םיגיהנמ עשיטסינויצ

 גנורעקלעפאב עשידיי עצנאג יד ןפורעג טַאה סאוו ,טסעפ

 טיירג ןייז ןוא הנידמ רעשידיי רעד םורא ךיז ןעלמאז וצ

 ןענעז עכלעוו ,ןבאגפיוא יד ןריזילאער םעניא ןעמענוצלייטנָא

 .קלַאפ ןשידיי ןראפ ןרַאוועג טלעטשעג עטכישעג רעד ןופ

 םוצ ןענישרעד זיא "איניפָא" ןופ עבאגסיוא עלעיצעפס א

 ןיא םיובנירג קחצי גיהנמ ןטבילאב ןסיורג םענופ ךוזאב

 .ןליופ

 רעמונ רעטצעל רעד ןענישרעד זיא 1949 רעבמעטפעס ןיא

 ןייז ףיוא ןוא הנשה שאר ראפ ןעוועג זיא סאד .'איניפָא"

 -עגנייא דיי א ןופ עיצארטסוליא יד ןעוועג זיא טאלברעדַאפ

 ןעוועג זיא סָאד .רפוש טזַאלב רעכלעוו ,תילט א ןיא טליה

 ןיא טַאה סאוו ,לנארושז ןראפ לֶאבמיס רעלופקורדסיוא ןא

 ןקידשפג-תריסמ א טריפעג ןוא טפמעקעג רָאי ףניפ ןופ ךשמ

 רעווש יוזא םעד ,קלָאפ ןשידיי ןופ המשנ רעד ראפ לגנארעג

 .ןרַאי-המחלמ עשיגארט יד ןיא ןטווורפעג

 ראנרעד דלאב זיא ןליופ ןיא גנוגעוואב עשיטסינויצ יד

 ףוס רעד ןעוועג שיטקאפ זיא סָאד .ןרַאוועג טרידיווקיל

 08 ןליופ ןקידהמחלמכאנ ןיא עסערפ עשידיי

 רעד קיטייצכיילג ןוא ןליופ ןיא עסערפ רעשידיי רעד ןופ

 סעיצידארט ענייש ןוא עסיורג יד ןופ ףוס םענופ ביוהנַא

 .ןליופ ןיא ןבעל ןשידיי ןקירָאי-טנזיוט םעניא

 סאד" ןופ רַאטקאדער-ףעש ןטשרע ןופ רַאפסיורא ןטימ
 -ער יד טאה ,עקירעמא ןייק יקסרימ לאכימ ,"ןבעל עיינ
 זיא גנוטייצ יד ןוא ל"ז קראמ רעב ןעמונעגרעביא עיצקאד
 טריפורג ךיז ןבָאה סע .ךַאוו רעד ןיא לֶאמ ריפ ןענישרעד

 ןופ טרעקעגמוא ךיז ןבָאה סאוו ,רעביירש יד ריא םורא

 טייצ עצרוק א רֶאנ ןטלאהעגנַא טַאה סאד .דנאבראפנטאר

 ןיא טעבראטימ וצ ןעגנאגעצ ךיז ןענעז רעביירש יד ןוא

 ןוא ןעייטראפ ערעדנא ייב ןבאגסיוא ענעדיישראפ יד
 -ראפ ןענישרעד טייצ רענעי ןיא ןענעז סע .סעיצאזינאגרַא
 טעמכ טזַאלעגסיורא ןבָאה סע סָאוו ,סעיצאקילבופ ענעדייש

 ןראי יד ןופ ךשמ ןיא סעיצאזינאגרַא עשיטסינויצ עלא

 ןראפ ןטסנידראפ עטסנרע טאהעג ןבָאה ייז ןוא 9

 רעד ןופ ןייזטסוואב םעד ןקיטלאטשעג ןוא ןרעלקפיוא

 ןוויטאיציניא עטסנרע ךיוא ןעוועג .גנורעקלעפאב רעשידיי
 ןוא ןרושַארב ,ןעניטעלויב ענעדיישראפ יד יוו טקנופ רעבָא

 סיורא טשינ ייז ןענעז ,ןלאירעטאמסגנורעלקפיוא ערעדנא

 א ףיוא טנכערעגסיוא ןעוועג טשינ ןענעז ןוא קיסעמלגער
 .ץנעטסיזקע רערעגנעל

 -וגער רעקינייווזרעמ יד ףיוא ךיז רימ ןפראד ןלעטשפַא

 ןזיב טייצ ערעגנעל א ןטלאהעגנַא ןבָאה סָאוו ,ןבאגסיוא ערעל

 ראי ןיא ןליופ ןיא סעיצאינאגרַא עשיטסינויצ יד ןזעלפיוא

 יד ןופ עבאגסיוא עכעלטנכעוו יד ןעוועג זא אזא .0
 ןוא "גנוטייצ רעטעברא עשידיי יד"  ןויצ-ילעופ עקניל

 ייגנוטייצ רעטעברא עשידיי" יד ."גנואיירפאב' עבאגסיוא-טנגוי

 רעד ןיא .ל"'ז ףרַאדנשא לארשי רעביירש רעד טריגאדער טאה

 א ןבעגעגסיורא ןויצ-ילעופ עקניל יד טַאה טייצ רעבלעז
 "םאלעשפ" ךארפש רעשיליופ רעד ןיא ךיוא טפירשטייצ

 -סיוא עקיזָאד יד .ןאמרעב ףלַאדא ןופ עיצקאדער רעד רעטנוא
 ןשיטסינויצ ןופ ןטאלוטסַאפ יד ראפ טפמעקעג ןבָאה ןבאג

 עכלעזא .הילע ןופ קנאדעג םעד טריגאפַארפ ןוא םזילאיצַאס

 עשאנ'" .ס .צ ןויצ-ילעופ ןופ טפירשטייצ יד ןעוועג ךיוא ןיא
 .גרעבצרעה 'ה ןופ עיצקאדער רעד רעטנוא ,'ַאווַאלס

 -סיוא עכעלטנכעוו יד ןענאטשעג זיא ַאווינ ןכיוה א ףיוא

 ןיא ןענישרעד זיא סָאוו ,"יטסַאמ" ריעצה רמושה ןופ עבאג

 ןרַאוועג טריגאדער זיא גנוטייצ יד .ךארפש רעשיליופ רעד

 םעד ןבעג וצ טימאב ךיז טָאה סָאוו ,עיגעלאק-דער א ךרוד

 ןופ גנולעטשרַאפ עקיטכיר א רענעייל ןקידנדער-שיליופ
 טסייג ןיא לארשי ץרא ןוא ןליופ ןיא ןעמעלבַארפ עשידיי

 .ריעצה רמושה ןופ עיגָאלַאדיא רעד ןופ

 -אוועיאוו ןכרוד ןרַאוועג ןבעגעגסיורא זיא וואלצַארוו ןיא
 .1 .א שיליופ ןיא טאלבנכַאוו א טעטימַאק ןשידיי ןשיד

 קחצי ןוא ןאמרעדיב .מ .י ךרוד טריגאדער ,"עיצישז עווָאנ"

 ןקראטשראפ וצ טליצעג טַאה עבאגסיוא יד .ל"ז וואקרוט

 ,עיזעלשרעדינ ןיא בושי ןשידיי םעד ןעיוב ןופ עעדיא יד

 טריפעג סעיצאזינאגרַא עשיטסינויצ יד ןבָאה אד ךיוא רעבַא

 וצ גנובערטש יד קורדסיוא םוצ ןעגנערב וצ ףמאק םעד

 רעד ןיא .לארשי ץרא ןיא םייה עשידיי יד ןעיוב ןוא הילע
 -נאפסערַאק ןוא ןעלקיטרא טימ טעבראעגטימ ןבָאה גנוטייצ
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 -סינויצ ענעדיישראפ יד ןופ רעייטשראפ יד ךיוא ןצנעד

 ןיא וויטקא ןעוועג ןענעז עכלעוו ,סעיצאזינאגרַא עשיט

 ןשידיי ןיא ןטערטראפ ןעוועג ןענעז ןוא עיזעלשרעדיג

 .טעטימַָאק

 וואלצַארוו ןיא ןענישרעד ןיא טייצ רעבלעז רעד ןיא

 עיצקאדער רעד רעטנוא "עיזעלשרעדינ'" טפירשנכַאוו יד

 רעקיזַאד רעד ןיא .ץנאק ןועמש ןוא ל"ז ווַאקרוט קחצי ןופ

 ןיא שינעעשעג עשידיי סעדעי ןעגנולקעגפא טָאה גנוטייצ

 -סיורא טייצ רענעי ןיא טַאה רעכלעוו ,בושי ןשיזעלשרעדינ

 טקילייטאב טרַאד ךיז ןבָאה םע .טייקשימאניד ךס א ןזיוועג

 טַאה עבאגסיוא יד ןוא ןעגנוטכיר עלא ןופ רעייטשרַאפ

 ןענישרעד זיא יז ;טעברא-רימראפניא עטוג א טלקיווטנא

 .1954 רָאי ןזיב רעלוגער

 יד ןופ טעטימָאק-לארטנעצ םייב גנולייטפַא-טנגוי יד

 1949--1947 ןרַאי יד ןופ ךשמ ןיא טָאה ,ןליופ ןיא ןדיי

 ,י'גנאגפיוא" לאנרושז-שדוח ןטרירטסוליא ןא ןבעגעגסיורא

 רעשידיי רעד ןופ ןעמעלבַארּפ טימ ןעמונראפ ךיז טַאה סַאוו

 וצ ץנעדנעט עקיסיוכרוד יד טאהעג ןוא ןליופ ןיא טנגוי

 ,עיצאזינאגרַא ןייא ןיא טנגוי עשידיי יד ןרירטנעצנַאק

 ןופ עגארפ רעד וצ גנואיצאב רעוויטיזַאּפ א טימ רעבַא

 ןיא ןעוועג זיא סאד .לארשי ןקידנפמעק םעד ףליה ןגַארט
 .קיטילַאּפ-ןרעסיוא רעשיטעיווַאס רעקיטלַאמעד רעד ןופ טסייג

 ןיא ןענישרעד "גנאגפיוא" רעד זיא ןרָאי עטצעל יד ןיא

 ןיא ,ןראטנעמַאק עצרוק ןיא ץלא ,שיליופ ןיא ןוא שידיי

 -רירטסוליא ןא ראפ טסאפ סע יוו ,ךארפש רעקידמוצמיצב א
 .ןיזאגאמ ןט

 ןיא ךאנ טַאה עקירעמא ןופ ןעמוקקירוצ סיקסרימ טימ

 -סקלאפ עשידיי'" יד שזדַאל ןיא ןעניישרעד ןעמונעג 6

 רעד ןופ טעטימאק-לארטנעצ ןופ ןאגרַא סלא "עמיטש

 רעשידיי רעד ןיא (.ר .5 .8) ייטראפ-רעטעברא רעשיליופ

 עשיטסינומאק ןכַארפשעגסיוא ןא ןעוועג זיא סאד .ךארפש

 ןזעלפיוא ןכַאנ 1950 רַאי ןיא רעטעפש זיא סָאוו ,גנוטייצ

 00 רענכואט ןאילימיסקאמ רד

 ןרַאוועג ןסַאגעגפיונוצ ,ןעייטראפ עשיטסינויצ יד ןופ ךיז

 סקלַאפ" .נ .א ןוא "ןבעל עיינ סאד" עיצקאדער רעד טימ

 ןעוועג ראלַאמס שרעה ןופ עיצקאדער רעד רעטנוא ,"עמיטש

 סאו ,טפאשלעזעג-רוטלוק רעשידיי רעד ןופ ןאגרַא רעד

 א ןגַָארטעג ,טעטימַאק ןשידיי ןופ טרַא סאד ןעמונראפ טַאה

 -ארגעד זיא ןוא רעטקאראכ ןשיטסימרַאפנָאק ןשינעגַאמַָאה

 ןופ ןלעפאב יד ןריפסיוא ןופ לֶאר רעד וצ ןרַאוועג טריד

 .טעטימאק-לארטנעצ ןשיטסינומאק

 יד ןבעגעגסיורא "דנוב'" רעד טאה טייצ עסיוועג א

 סָאוו ,עבאגסיוא עכעלטנכעוו-ייווצ א יוו ''גנוטייצ סקלַאפ"

 יוזא "דנוב" ןופ םארגארפ םעד ןריגאפארפ טווורפעג טַאה

 ןופ זיא יז רעבא ,המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד ראפ ייוו

 .טייקיזַאלסגנוטיידאב ףיוא טלייטרואראפ ןעוועג ןַא ביוהנַא

 ןזיוואב טאה ןילופ ןקידהמחלמכַאנ ןיא עסערפ עשידיי יד

 ןוא םזילאעדיא םעד ,חוכ ןשירעפמעק ןוא טעטילאטיוו יד

 -איצאנ וצ גובערטש עסיורג יד ןעגנערבסיורא םייב טומ

 רעד טגַאמראפ טַאה סע סאוו ,עיצאקיפיטנעדיא רעלאנ

 .ןליופ ןיא בושי רעשידיי

 -שדוח ןוא עכעלטנכעוו ,עסערפ עשידיי עקיבראפליפ יד

 -עגפא ןבָאה -- סעיצאקילבופ עקילָאמנייא ,ןבאגסיוא עכעל

 ןופ תונשקע יד ,טסייג ןשידיי ןופ ץנענאמרעפ יד טלגיפש

 ערעייז ןליפרעד וצ ןעגנומערטש יילרענעדיישראפ יד

 -ראפ ןראפ ,ןבעל ןשידיי ןופ םיתמה תיחת ראפ ןבאגפיוא

 רעגנע ןיא סעיגרענע ערעזדנוא ןופ דנעוונַא םעד ןרעכיז

 .סנאסענער ןשידיי ןופ עעדיא רעד טימ גנודניבראפ

 טניישרעד "עמיטש-סקלַאפ" יד :עיצקאדער רעד ןופ גנוקרעמאב
 -רוטלוק ןשידיי ןופ ןאגרַא סלא ,ךֶאוו רעד ןיא לֶאמ ןייא טנייה זיב
 רענעזעוועג רעד .ןליופ ןיא ןדיי יד ןופ דנאבראפ ןכעלטפאשלעזעג
 ךיז טניפעג ,ראלַאמס שרעה ,''עמיטש-סקלַאפ" רעד ןופ רַאטקאדער
 "זטפירש עשידיי" לאנרושז-שדוח רעשירארעטיל רעד .לארשי ןיא
 טניישרעד ןגעקאד .1968 .י ןיא ןעניישרעד וצ טרעהעגפיוא טאה
 .עשראוו ןיא "טוטיטסניא ןשירָאטסיה ןשידיי ןופ ןיטערלויב" רעד ךַאנ



 לאגעס .ק

 ןליופ ןקיטציא ןיא ןדיי

 ,טנייה ןליופ ןיא בושי ןשידיי םעד ןגעוו רעטרעוו ראפ א

 -נוא סנזיוט טכעלטע םורא טנייה טמענ סָאוו ,בושי םעד ןגעוו

 ןעמ ,קיטסיטאטס עיונעג ןייק טשינ ןבָאה רימ -- רעדירב ערעוד

 -טפיוה ,תושפנ טנזיוט ריפ זיב יירד ףיוא לֶאצ רעייז טצאש

 .ןישטעשטש ,עקַארק ,וואלצַארוו ,שזדַאל ,עשראוו ןיא ךעלכעו

 -אגסַאס ,ץיווַאטאק ןיא ןאראפ ןענעז ןדיי םינינמ עכעלטע וצ

 עקיזַאד יד ךיוא רעבַא .ץינגיל ,ץינדיווש ,ָאקסלעיב ,ץיוו

 רעקילדנעצ ןיא לייוו ,עיונעג ןייק טשינ זיא עיצאזילאקַאל

 תוחפשמ ענלצנייא ףיוא ןפערטנַָא ןעמ ןאק תומוקמ ערעדנא

 רעשיגארט א ןיא טרַאד ןעניווו עכלעוו ,םידיחי ףיוא רעדַא

 טזאל ןוא עקיטעמוא ןא זיא ץנעטסיזקע רעייז .טייקמאזנייא

 ןיא דיי ןטצעל ןקיצנייא םענעי ןופ לרוג ןטימ ןכיילגראפ ךיז

 ןופ טַאה ןעמ ןעוו :אענצ ןיא ,ןמית ןופ טָאטשטפיוה רעד

 ןענעז אטעג ןופ ךעלסעג יד ןוא ןדיי עלא טריאוקאווע טרַאד

 רעקיצנייא ןייא ןענופעג ךַאג ךיז טַאה ,טסופ ןבילבראפ

 ןזאלראפ טלַאוועג טשינ טַאה רעכלעוו ,ןרבק א דיי א ,ןקז

 ,ןדיי רענמית ןופ תורוד ןאראפ ןעגעז אד" .םלוע-תיב םעד

 ןעוו ,טרעפטנעעג רע טַאה ""ןביילבראפ ייז טימ ךֶאד זומ ץימע

 קעווא טשינ ליוו רע סַאווראפ ,טגערפעג םיא טַָאה ןעמ
 .רעדירב ענייז טימ ןעמאזוצ

 א ןענעגעגאב טנָאקעג ןעמ טָאה ןרַאי רעקיצכעו יד ןיא

 ןופ ךעלטעטש עניילק יד ןיא ןשטנעמ עמאזנייא עכלעזא ךס

 זיא דיי םוש ןייק זא ,טניימעג טָאה ןעמ ווו טרַאד -- ןליופ

 ןענעז דימת טעמכ ,טריטעגעוו טרַאד ןבָאה ייז .אטשינ ןיוש

 ןבָאה עכלעוו ,עקנארק רעדַא ערעטלע ןשטנעמ ןעוועג סע

 עשיסור רעדַא ןרעגאל עשטייד ,תוסיפת טאהעג ךיז רעטניה

 ךיוא לַאמלייט ,שיזיפ ןכַארבעצ ןעוועג ןענעז ייז .ןרעגאל

 ןבַאה ייז :ןענאראמ ןייק ןעוועג טשינ ןענעז ייז .שיכיספ

 ןגַארטעג ןפוא ןוויטארטסנַאמעד א ףיוא לֶאמלייט ןוא ןפַא

 ןבָאה סַאוו ,ןשטנעמ ,ןעוועג סע ןענעז טפָא .טייקשידיי רעייז

 ,ןעקנאדעג ערעייז .טלעוו רעד ןיא ןביולג םעד ןריולראפ

 סנטַאש יד וצ ,רבע םוצ ןדנַאוועג ןעוועג זיא ןוימד רעייז
 ןקילייה ןבורח םוצ -- טלעוו רעגנאגעגרעטנוא רעד ןופ

 .טאטש רעד רעטניה םלוע-תיב םוצ ,טרַא

 טשיג ךֶאנ רעדַא עבורח ,רעטרע עקילייה עכלעזא ןוא

 ןענעז עטמאזנייאראפ ןוא עטזַאלראפ רַאנ ,עבורח ןצנאגניא

 סע ןוא .לטעטש ןדעי ןיא ,טַאטש רעדעי ןיא טעמכ ןאראפ

 ,עיצאגערגנַאק עזעיגילער עשידיי יד ייס זא ,ןרעיודאב םוצ זיא

 ןדיי יד ןופ דנאבראפ רעכעלטפאשלעזעג-רוטלוק רעד ייס

 -רַאְי לטרעפ א ןופ ךשמ ןיא ןזיוואב טשינ ןבָאה ,ןליופ ןיא

 טימ המישר א ,עיצאזיראטנעווניא ןא ןפאש וצ טרעדנוה

 עקילייה עשידיי יד ןופ סעיפארגָאטַאפ ןוא ןעגנוביירשאב

 יד ןופ ךיוא ,םישרדמ-יתב ןוא סנימלע-תיב יד ןופ ,רעטרע
 .ןליופ ןיא ,עבורח-בלאה

 ווו ,ךעלטעטש רעטרעדנוה ןוא טעטש רעקילדנעצ ןיא

 טייצ יד טשיווראפ ,ןדיי ןייק ןאראפ טשינ ןיוש ןענעו סע

 ,םעד ןופ ןרופש עלא טייקיטליגכיילג עכעלשטנעמ יד ןוא

 ןדעי ראפ קילייה ןוא שידיי ןעוועג לאמא טרַאד זיא סַאוו

 .טייקנסעגראפ יד טגיז סע --דיי

 זיא סע ווו ,לטעטש ןיילק א ןיא ןעמוקעג לאמא ןיב ךיא

 לוש רעכעלרעטלאלטימ א ןופ הברוח א ןענאטשעג ךַאנ

 ןדיי עכלעוו ןופ ,סמערוט טימ ,ךאד םענרעפוק א רעטנוא

 ךיוא אמתסמ ןוא ןרעטַאט יד ראפ ןרעוו לאמא ךיז ןגעלפ

 ןבילבעג ךַאנ זיא לטעטש ןקיזַאד ןיא ; םיאנוש ערעדנא ראפ

 רעד ןופ עטעוועטארעגפַא ןא -- יורפ עשידיי עקיצנייא ןייא

 םיא טימ טַאה יז .רעטקַאד ןשיניארקוא ןא ךרוד המחלמ

 -- דמש א ןַא טסייה סָאד ,ןפוא ןליוויצ א ףיוא טאהעג הנותח

 ,העש רענעי ןיא ןוא .טייקשידיי ןופ קעווא טשינ זיא יז ןוא

 ,טכאנראפ קיטיירפ ןעוועג דָארג זיא ,טכוזאב יז בָאה ךיא זעוו

 ןוא טעברא רעד ןופ ןעמוקעגנא ןאמ רעשיניארקוא ריא זיא

 ,טכיל ןשטנעב וצ טייצ ןיוש זיא סע זא ,טנאמרעד ריא טַאה

 ןוא לכיט ןדייז ץראווש א פֶאק ןפיוא ןוטעגנַא טַאה יז ןוא

 -אראפ .שיט ןקידתבש ןטקעדעג םייב טכיל טשנעבעג טַאה יז

 ןשיווצ סקַאדאראפ רעקיצנייא רעד טשינ זיא סע ? לאסקַאד

 .ןליופ ןיא בושי ןשידיי םענעטינשראפ ןופ ךעלטשער יד

 -תיב רעטלא ןא ןאראפ ךיוא זיא לטעטש ןקיזַאד םעד ןיא

 טרעדנוה יירד ןיוש ןבַאה סָאוו ,תובצמ ןוא םירבק טימ םלוע

 טרַאד -- סעבמעד עשיליופ ןופ ןטַאש ןיא תובצמ טימ ,רָאי

 -עלטע ןסַאשעגסיוא גַאט ןייא ןיא המחלמ רעד תעב ןעמ טַאה

 ןכיילגוצסיוא ןסַאלשאב טַאה טאר-טַאטש רעד .ןדיי טנזיוט עכ

 טרַא ןקיזַאד ןפיוא ןכאמ ןוא םירבק יד ןקיטייזאב ,טרַא סאד

 ןעמונעצ טלַאזעג טַאה לוש עטלא יד .ןטרַאג-ריצאפש א

 קיטיונ ןעוועג זיא ץאלפ רעקיזַאד רעד אקווד לייוו ,ןרעוו

 .קירבאפ א ראפ

 -עג ךרוד ןוא אידאר ךרוד ץנעוורעטניא ןא ךַאנ טשרע

 רעד ,ןרַאוועג טרעדנעעג רענעלפ יד ןענעו ,טרַאוו ןטקורד

 זיא ןעמ ,ןטארד טימ ןרַאוועג טמיוצעגמורא זיא םלוע-תיב

 טנייה -- לוש יד ןריאורטסנָאקער וצ ןטַארטעגוצ ךיוא

 ןעייזומ .עטכישעג רעלאנַאיגער ראפ ייזומ א טרַאד ךיז טניפעג
 ןלוש ייר עצנאג א ןיא ךיז ןעניפעג סעירעלאג-טסנוק ןוא
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 (.ווושעשז ,עקַארק ןיא .ב .צ) .טעטש ערעדנא ןיא
 יד ןפלַאהעג ןוא טכיירגרעד טַאה םוטעמוא טשינ רעבַא

 קסיישזעל ןיא .דיי א ןופ יצ ,טסילאנרושז א ןופ ץנעוורעטניא

 ןשטייד יד עכלעוו טימ ,תובצמ יד ןבָארגעגסיוא ןעמ טַאה

 -קנעד א ייז ןופ טלעטשעגפיוא ןוא ,ןסאג יד טריקורב ןבָאה

 -רעד ענעפורעג יוזא יד ףיוא לטעטש א ןיא ןגעקאד .לֶאמ
 ןראוועג טלדנאווראפ לוש יד זיא ,(יטובארפ) ןטיבעג עטרעבא

 .עווקרעצ ענוואלסַאווארפ א ןיא
+ 

 רעדירב יד ,ןדיי ןליופ ןיא ענעבילבראפ יד ,ייז ןענעז רעוו

 רעמענפַא-ַאידאר םייב טנווַא ןדעי ןטראוו סאוו ,ערעודנוא

 ןופ סורג ןקידעבעל םעד ףיוא ,טרַאוו ןקידעבעל םעד ףיוא

 רעייז פַא ןענעקייל סָאוו ,ןטאגענער ייז ןענעז ? םילשורי

 ןקרעמאב וצ ןעוועג זיא גנוניישרעד אזא ךיוא ? גנומאטשפַא

 ןופ ןפיולטנא טווורפעג ןבָאה סָאוו יד רעבַא ,גנאל-ןרַאי

 ןוא ,ןעמַאנ ןדמערפ א רעטנוא ךיז ןטלאהאב ןוא טייקשידיי

 ןוא ןעמַאנ ןשידיי םעד ןגַארטעג ַאי ןבָאה עכלעוו ,יד ךיוא

 ןוא םענעסיבראפ א טריפעג תוביס עשיגַאלַאעדיא בילוצ

 ,קנאדעג ןשיטסינויצ ןדעי ןגעק ףמאק ןטקערַאק דימת טשינ

 אקווד ,לארשי ןייק עיצארגימע ןגעק ןוא לארשי תנידמ ןגעק

 תונברק עקידכעבענ ןוא עטשרע יד ןעוועג ןענעז עקיזַאד יד

 ןעניפעג ייז .1967 ךַאנ עינאפמאק רעשיטימעסיטנא רעד ןופ

 -עמא ןוא עפַארייא ןופ רעדנעל ענעדיישראפ ןיא טנייה ךיז

 רעבַא לארשי ןייק ןעמוקעג ךיוא זיא ייז ןופ לייט א ,עקיר

 יז טשינ ,רקיע רעד ,ןרעק רעד ןעוועג ןענעז ייז טשינ

 ןיא טפאשלעזעג רעשידיי רעד ןופ טייהרעמ יד ןעוועג ןענעז

 .טנייה טשינ ךיוא ןוא קירוצ רַאִי ןעצ טימ ןליופ

 ןליופ ןופ טרעדנאוועגסיוא המחלמ רעד ךַאנ ןבָאה סע
 ןשיווצ זא ,שודיח א ןעד זיא .ןדיי טנזיוט טרעדנוה עכעלטע

 -נעזרעפ ערעייז סָאוו ,טנזיוט עכעלטע ןעניפעג ךיז ןבָאה ייז

 עטריצילפמַאק ןפוא ןרעדנא ןא ףיוא ןקיצנייא ןדעי ייב ,עכעל

 בילוצ ןבָאה ייז זא ,טקיטלאטשעג יוזא ךיז ןבָאה ,סעידעגארט

 טזומעג ,בצמ-טנוזעג רעדַא רעטלע םעד בילוצ ,תוביס-החפשמ

 ךאנ ןבעל ןכַארבעצ רעייז ןבָאה ייז ווו ,טרַאד ןביילבראפ

 לאמלייט .טנייה זיב ןעגנערבראפ וצ ןסַאלשאב המחלמ רעד

 רעד וצ ,השורי רעד וצ טייקנדנובעגוצ יד טקריוועג אד טַאה

 -שטייד ןיא וליפא ,רעדנעל ערעדנא ליפ ןיא ךיוא -- הסנרפ

 ערעדנא סָאווטע ןיא גנוניישרעד עבלעז יד רימ ןעעז ,דנאל

 טרעה ןוא טעז ןעמ ווו ,רעדנעל עכלעזא ןיא ךיוא ,ןטנאיראוו

 -ןדיי םעיינ ןופ ןעגנוניישרעד ןוא ןלאגניס עקידנקיאורמואאב
 .סאה

+ 

 זיא סע לייוו ,ןליופ ןיא םעלבַָארפ-ןדיי ןייק רעמ אטשינ

 רעד ןיא .בושי רעשידיי רעטקאפמַאק ןייק ןאראפ טשינ

 ,ןדיי ןינמ א תבש ןפערט ןעמ ןעק עשראוו ןיא לושדקישזַאנ

 -ראוו ןופ גנולעטשרַאפ רעד ףיוא .ןענעוואד ןעמוק סַאוו

 םינינמ ייווצ א ןעמוק רעטאעט ןשידיי ןשיכולמ רעוועש

 ןרעה ןוא ןדיי-טשינ ןענעז טפלעה יד עכלעוו ןופ ,רעיושוצ

 עלעיצעפס ךרוד ןגַאלאיד יד ןופ גנוצעזרעביא עשינאטלומיס א

 ןלאמינימ א ןיא טניישרעד גנוטייצ עשידיי יד .ךעלביירט

 רעד ןיא ןבעל ןשידיי ןגעוו תועידי טגנערב יז -- שזאריט

 4 לאגעס .ק

 -פיוא טָאה יז ,לארשי ןיא ןבעל ןשידיי ןגעוו ךיוא ןוא טלעוו

 .ףמאק ןקידלארשי-יטנא ןופ ןאגרַא ןא ןייז וצ טרעהעג

 -- רעדירב ערעזדנוא -- ןדיי טנזיוט עכעלטע עקיזַאד יד

 סָאוו ,לזדניא ןיילק א ןדליב ,ןליופ ןיא ןבילבראפ ןענעז סַאוו

 ןיוש טַאה רעבַא ,טייקשידיי םוצ טנעמיטנעס ךַאנ טאה

 טשינ ןיוש ךיוא טַאה ןוא ןעלקיווטנא וצ ךיז חוכ ןייק טשינ

 -אלימיסא ןופ עילאווכ רעד ןלעטשוצנגעקטנא ךיז חוכ ןייק

 ןוא עטסטלע סאד :תורוד ייווצ וליפא רשפא ,רוד ןייא .עיצ

 עיצאגערגנק רעשידיי רעד וצ ךַאנ ךיז טעילוט עלעטימ סאד

 -קינייא יד רעבַא .גהנימ ןשידיי םוצ ,בולק ןשידיי םוצ רעדַא

 זא ,טפערט סע ןוא טדמערפעגפַא רעמ ץלא ןיוש ןענעז ךעל

 רעד טַאה תועבש ןוא רדס םעד עדייז רעד טעווארפ חספ

 ןופ גנאלק םייב ,חלג א ייב ,ךריק א ןיא הנותח לקינייא

 .ןעלגרַא יד

 ראפ שיטסירעטקאראכ ןענעז ןעגנוניישרעד עלא יד טַא

 .ןליופ ןיא בושי ןסיורג ןקילַאמא ןופ ךעלטשער עניילק יד

 יד ייס ,ןשטנעמ עגניי ייב עיצאנעילא עשיטילָאפַאמסַאק ייס

 .עטלא יד ןופ םוטנדיי םוצ טייקנדנובענוצ עשיגארט

 רעייז ןופ ךיז ןרעטייוורעד עכלעוו ,עקיזַאד יד ךיוא רעבַא

 ךאד ןעמ טסעגראפ ךיג יוזא) םאטש ןשידיי ןלאנָאיצאנ

 םעד ורמוא טימ ןוא םאזקרעמפיוא ןריוורעסבַא ,(טשינ

 טעוו יצ ?ןגרַאמ ןייז טעוו סֶאוי :רעטעמַאראב זשיטילַאפ

 ןיא ןדיי וצ גנויצאב עלעיציפָא יד ןרעדנע טשינ רעדיוו ךיז

 לייוו ? לארשי ןיא ראפ טמוק סֶאוו -- ןוא ?דנאל ןקיזַאד

 ךיז טעוו גאט ןסיוועג א ןיא יצ ,ןסיוו טשינ ךַאד ןַאק ןעמ

 זעמעננַא ךאד טעוו ןעמ זא ,עיצאוטיס א ןפאש טשינ רעדיוו
 ...ןרירגימע וצ סולשאב םעד

 אזא אי ןלעוו ייז ןעוו זא ,ןסייוו ןליופ ןיא ןדיי יד ןוא

 טימ ןסירגאב דימת ייז רימ ןלעוו ,ןעמעננָא סולשאב

 .'! אבה ךורב" א טימ ןוא שינעדנעטשראפ

+ 

 סנליופ ןיא לייטנָא ןעמונעג ןדיי ןבָאה ראי טנזיוט טעמכ

 ןגארטעגניירא ,טקידייטראפ ,טיובעג ,טלדנאהעג :עטכישעג

 -וקת רעסיוועג א ןיא זיב ;ןטרעוו עקיטסייג ןוא עלעירעטאמ

 .ןרַאוועג טקיליטראפ ייז ןענעז הפוקת רעזדנוא ןיא זיב ,הפ

 ייז ,טזאלראפ דנאל סָאד ןבָאה ןבעל םייב ענעבילבעג יד

 עשידיי רעד ןופ םָארטש רעסיורג רעד .טרעדנאוועגסיוא ןבָאה

 -ַאלַאעדיא ןא ןעוועג זיא המחלמ רעד ךַאנ דלאב עיצארגימע
 יד .לארשי ןייק טריפעג טַאה רע ןוא רעשיטסינויצ א ,רעשיג

 זייוולייט זיולב טָאה 1969--1967 ןופ עיצארגימע עטצעל

 ןיוש ןענעז ןרַאי רעקיצכעז יד ןיא .לארשי ןייק טכיירגרעד

 ןופ ןרַאפסיורא סאד .ןעוועג טשינ ןטסינויצ ןייק ןליופ ןיא

 ףיוא רעפטנע ןא ןעוועג ןרָאי עקיזַאד יד ןיא זיא ןליופ

 רעקידובכב א -- עדנאגאפַארפ רעקידלארשי-יטנא רעד

 -יטנעדיא ןופ עיצארטסנַאמעד א ןעוועג זיא סע .רעפטנע

 ןוא .לארשי קלֶאפ ןטימ ןוא לארשי תנידמ טימ ךיז ןריציפ

 .ןליופ ןופ הילע עטצעל יד ןטכארטאב ןעמ ףראד יוזא רַאנ

 ןיא טזַאלעגרעביא רימ ןבָאה לכה-ךס םעניימעגלא ןיא

 זוא ןלעירעטאמ ןופ ןטיבעג עלא ףיוא ךס א רעייז ןליופ

 ,סֶאד טזַאלעגרעביא ךיוא ןבָאה רימ .ןפאש ןוא ןבעל ןקיטסייג

 ,ליפ יוזא -- ןטסעמסיוא ןוא ןצאשפַא טשינ ךיז טזַאל סָאוו
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 -כיילג ןייז טשינ לֶאמנייק זדנוא טעוו דנאל עקיזַאד סָאד זא

 ןופ טפלעה רעד וצ זב ןטייצ סיקצינלעימכ ןופ : קיטליג

 ןרַאוועג ןסַאגראפ טולב שידיי זיא טרעדנוהרַאי ןטסקיצנאווצ

 ןיא ןוא המחלמ ןופ טייצ ןיא -- רעדלעפ עשיליופ יד ףיוא
 .ןדירפ ןופ טייצ

 ערעזדנוא ןרַאוועג טכארבעגמוא ןענעז דנאל ןקיזַאד ןיא

 טייקיטליגכיילג רעקידתוירזכא ןיא רעדירב ןוא רעטסעווש

 ןעוועג ךיוא ןענעז דנאל ןקיזַאד ןיא ןוא .טייקמאזנייא ןוא

 טווורפעג זדנוא ןבָאה סָאוו ,עלעדייא ןוא ענעטלעז ןשטנעמ

 רימ ןלעוו ייז ךיוא -- טעוועטארעג לֶאמלייט ןוא ןעוועטאר

 .ןסעגראפ טשינ לֶאמנייק

 סַאד ןוא ,ןסעגראפ טשינ רימ ןלעוו "דישז" טרַאוו סָאד

 יד ןוא ,טגנאלרעד זדנוא טַאה ץימע סָאוו ,טיורב לקיטש

 6 ןליופ ןקיטציא ןיא ןדוי

 עשידיי רעזדנוא ךעלרעדירב טקירדעג לאמא טַאה סָאוו טנאה
 .טנאה

 לד ןוא ןימלע-תיב רעוועשראוו םעד ןעקנעדעג ןלעוו רימ
 .םישטנעיוושַא ןיא ןוא עקנילבערט ןיא ןוא קענאדיימ ןיא ןשא

 ווו דלאוו םייב רבק ןדעי ,לסעג סעדעי ,לטעטש סעדעי

 -- דיי ןטנאקאבמוא ןטעגרהעג םעד ןופ רענייב יד ןעור סע

 ,תורצוא ערעזדנוא ,רעטרע עקילייה ערעזדנוא ןענעז סאד

 ןקיזַאד םוצ קיטליגכיילג ןביילב טשינ זדנוא ןזַאל סַאוו

 .דנאל

 .ערעזדנוא ןטייקילייה עקיזַאד יד טסקאוואב זַארגדליוו

 ןביילבראפ דימת ייז ןלעוו טלעוו רעצנאג רעד ןופ ןדיי יד ראפ

 ןא .תובא-רבק ףיוא תורוד ןעמוק ןלעוו סע ווו ,טרַא ןא

 .קלַאפ ןטינשראפ א ךַאנ שידק ןגַאז ףראד ןעמ ווו ,טרַא





 תומשה חתפמ
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 617 'ר םהרבא היפעלובא

 559 ,533 (בוריאמ) לואש רוגיבא
 617 'ר םהרבא ארזע-ןבא

 322 ריאמ רנבא

 537 .מ םהרבא

 686 .א זוגא

 338 והילא סרגא

 499 םדא גרבלדא

 479 דוד ןמלדא

 76 רוגמ ר"ומדא

 503 היעשי ןמרבוא

 269 הזילא הקש'זוא
 662 לחר ךברעיוא

 641 הד לאוגימ אנומאנוא

 563 המלש ןמרגנוא

 504 דניקסיז ךורבסוא

 522 ,437 יקסברומ-הקסבוסוא

 506 הדוהי היבורטסוא

 359 .ו בופיסוא

 ,296 ,268 ,111 ,37 ,27 םחנמ ןיקשיסוא

7 316, 317 

 692 יירדנא יקסנעיפסוא

 74 'פורפ רמייהנפוא

 474 (ןגס) רוא

 612 .ו ךאברוא

 493 שוידאט יקסבולרוא

 499 ןורהא יקסנילרוא

 46 בקעי גלשוא

 521 הקנח הבורזא

 618 ,285 ,268 ,262 ,169 ,18 םעה דחא

 499 קאש'צנארפ גרבנאטא

 684 רד המלש רגניטא

 543 ילטא

 488 הרגיא
 477 טנומגיז הלגיא

 343 ןוסלדיא

 312 ,307 ,224 םהרבא ןוסלדיא

 675 בלסאראי ץיבקשאוויא

 662 .ה ןוויא

 52 (קחצי) רודיזיא

 539 ףסוי יקסבוקזיא

 617 'ר אביקע רגייא

 499 בקעי טייהלדייא

 106 ר"ד רלזייא

 504 ריאמ ןמזייא

 499 ןיבור ןזייא

 622 ,610 .א ךאבנזייא

 503 ףסוי גרבנזייא

 544 רואהנזייא

 618 ןייטשנזייא

 383 ,327 ןמכייא

 302 .מ ןאמלעדניא

 583 הקריא

 461 דראודא באכא

 583 אלא

 435 טריבלא

 585 ןומולס טרבלא

 252 /251 לאגי ןולא

 211 הנינפו יכדרמ ינולא

 503 רדנסכלא םואבטלא

 504 בקעי ןמטלא

 303 ,224 לאכימ בוקיניילא

 670 ,667 ,662 בייל יקצילא

 662 סעטאמ יקצילא

 553 ,488 רדנסכלא

 60 ,5 ינשה רדנסכלא

 435 בקעי ץיבורדנסכלא

 662 יכדרמ יעלא

 434 לאיחי טרעפלא

 566 דוד רפלא

 72 .א ןירפלא

 491 קלא

 690 עינעג לעזמא

 527 טנרמא

 482 שויאק יקסבייזדנא

 684 דינואיל סואירדנא

 638 ,419 ,418 ,155 סרדנא

 534 (ריאמ) הרמ ןיטנא

 קחצי ןמרקוצ האר :קטנא

 472 יכדרמ ץיבלינא

 472 יזאטסנא

 683 /602 ,278 ,131 .ש יקס"נא

 690 ןועמש יקציוואסא

 636 רענילאפא

 684 .י ושאטפא

 648 ןורהא דלפלפא

 570 לאומש ןייטשפא

 667 ,662 .י ינטורקא

 484 ימאס יטידרא

 338 .ר יזרא

 398 ,397 ,396 טרא

 583 קירא

 308 ,297 ,293 םייח בורוזולרא

 308 153 קירנה ךילרא

 506 ,499 ןואל ךילרא

 570 השמ םרא

 684 ,683 ,281 ,236 ,131 םולש שא

 338 ,336 יול לוכשא

 83 והיבוט יזנכשא

 580 ,579 הירא לשא

 698 ,685 ,667 ,662 לארשי ףראדנשא

 ב

 501 םדא יקסראבאב

 360 הדוהי "ואואב

 378 טנומגיז ןמואב

 502 הקייח הקסבוטאחלאב

 473 הנלה הקסבולזוק הקצילאב

 667 ,662 םוחנ עזמאב

 473 זאימי'זאק ןאב

 686 .א יקסמאטסאב

 497 טואהנאראב

 504 סוקניפ ץיווקנאראב

 50) באלסאל יקסלאטראב

 132 ,127 ,106 ,10 ,'פורפ לטראב

 486 דלוטיו יקיצינטראב

 494 גנילראב

 504 קו'צשראב

 488 הישאב

 564 םחנמ ןיגב

 544 טלוו טימס לדב
 267 .ג רדב

 585 ,584 הניגי הקצוגוב

 74 רייד .מ רמייהנדוב

 543 ,542 ,א ןיווב

 564 יקסנד'זוב

 502 היבוט יקסבוקי'זוב

 691 ןאמיוב

 521 היראמ הקסרטארפינוב

 496 קחצי ןמרסקוב

 610 .מ ץיברוב

 336 ,313 ,215 רב בוכורוב

 563 השאמ ןיכורוב

 505 שריה ןייטשנרוב

 505 ףלוו ןייטשנרוב

 505 שאיבוט ןייטשנרוב

 483 ,480 ,479 ,478 יקסבורומוק"רוב

 504 קחצי ררוב

 493 רתסאו יצאנגיא ןייטשרוב

 493 הישאצ ןייטשרוב

 617 'ר והילא רוחב

 504 דנומגיז יקסבאלאיב

 ,297 ,296 ,289 ,262 ,227 ,1.ח קילאיב

1, 302, 303, 305, 306, 309, 311, 312, 

4 343 

 471 הניני ראיב

 698 .מ .י ןמרדיב

 564 יקסזד'זיב

 445 .ס רעטיב

 438 ,73 סילייב

 452 ר''ד רעייב

 444 ףסוי יקסוואכיב

 91 יקסניליב

 558 היסח הקצליב

 662 חספ יקצניב

 423 ,421 םייח רגניטסיב

 444 ףסוי יקסוואריב

 270 ר"ד ןתנ םיובנריב
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 550 ,436 באלסידאלו טוכאלב

 550 קירגה קא'צשאלב

 613 'פורפ .מ ןבלב

 216 ףסוי גרבמולב

 662 ,610 ,425 ןמחנ לטנמולב

 37 ,13 טרוק דלפנמולב

 245 לירדנא לעמולב

 ,267 ,263 /216 ,215 ,111 ,28 ,27 רופלב

3, 286, 294, 301, 328, 336, 564 

 473 ריאמ רלב

 473 הדליטמ רלב

 236 רודגיבא-ןב

 328 ,247 קחצי ןורהא-ןב
 ,292 ,291 ,174 ,38 ,20 דוד ןוירוג-ןב

3, 320, 324, 326, 333, 336, 544, 

5 
 283 ,280) ,219 .ב .י ןירוח-ןב

 303 ,285 271 ,262 ,261 .ב ,י עשוהי-ןב

6, 307, 313 

 617 'ר קחצי ףסוי ןב
 ,5461 /540 ,538 ,533 ,532 רסיא יבצ-ןב

0 569, 514 

 533 הדע יבצ-ןב

 686 רוטקיו קירבעב

 668 ,ש סילעב

 424 גנילרעב

 686 קירנעה יוועלרעב

 685 ירנא ןייטשנרעב

 148 ,146 ,145 ,142 ,141 .לוק קב

 505 ןועמש רקב

 617 אבאזרב

 472 (קירנה) רב

 338 ךורב הוקת-רב

 504 ,499 קירנה ןטוליזארב

 331 לאוי דנארב

 406 ,397 ,395 ר''ד טדנארב

 689 ,684 ,644 דוד ןוסלגרב

 561 ר"ד רזעילא ןמגרב

 681 .י רגרב

 618 ,268 יקסב'צידרב

 498 יקצאדורב

 313 'פורפ גילז יקצדורב

 ,131 (השמ ןאזרעדארב) השמ ןוזרדורב

4, 686, 688 

 125 ר"ד הדיורב

 686 לאירתכ עדיורב

 499 בקעי ךורב

 435 לארשי ךורב

 425 המלש ןמטסורב

 305 'פורפ בד סוקצורב

 216 ר"ד סוילוי סוקצורב

 578 ,516 .570 לארשי יליזרב

 303 לבייפ דלוטרב

 618 ןבואר ןיניירב

 662 ,ש יקסנילרב

 344 ,312 ,112 םייח סלרב

 ,552 ,528 ,446 ,445 ,366 ר"ד ףלודא ןמרב
9, 696 

 522 בקעי ןמרב

 ,648 ,647 ,646 ,167 ,133 ,111 ,37 סיידנרב
3 

 637 .636 ןאמאר רטטשדנרב

 תומשה חתפמ

 616 ןועמש דלפנרב

 608 ,478 .ט ןייטשנרב

 529 .ל ןייטשנרב

 542 פיליפ ןייטשנרב

 532 ףסוי לפרב

 262 רשא שרב

 83 ר"ד לבאג

 685 ,626 לאגאג

 640 הקס'צנרפ איאג

 505 ןאיראמ ראלאג

 685 י684 םהרבא ןעדאפדלאג

 370 .ע רעגניפלאג

 471 הלליא בוחאנאג

 499 בקעי ןמראג

 407 ,383 סלבג

 485 'זוגא'זג יקסבאלדוג

 436 ,מ שטיוואדזאיווג

 502 ,446 (קישזוג) דוד קיזוג

 68 ,67 ,65 ,62 ,5%6 ,52 קיזוג

 668 .י שטיוואגטוג

 435 אילאפ לעצרווטוג

 564 ,114 ,37 ר"ד עשוהי בילטוג

 493 י'זאי ןמטוג

 493 הינאלאמ ןמטוג

 493 דרשיר ןמטוג

 485 לאומש ןמטוג
 338 דוד טכרופסטוג

 665 הטיג ןמרטוג

 497 ףסוי ןמרטוג

 661 ,662 קחצי ןמרטוג

 504 השמ (ץיבוקבל) ןמרטוג

 483 ,481 לאומש טאטשטוג

 295 ,117 םהרבא גרבדלוג

 573 ,558 לבייל גרבדלוג

 331 לאוי הדלוג

 68 ,67 ,65 /62 ,61 ,48 םהרבא הדלוג

 ,444 ,321 ,320 ,19 ,3 ר"ד םוחנ ןמדלוג
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 370 .ע רגניפדלוג

 335 ,314 ,312 ,א ןייטשדלוג

 477 ,302 דרנרב ןייטשדלוג

 ,486 485 ,479 ,478 ,224 םייח ןייטשדלוג

0, 491, 502 

 471 הניבס קאלשדלוג

 533 והילא במולוג

 ,591 ,578 ,461 ,372 בלסידאלו הקלומוג

5, 631, 633, 638, 646, 656/ 675, 679 

 375 .א סור ןוסנ'וג

 236 ,ל ,ש ןודרוג

 574 (ןאפשנירג) ןד ןרוג

 656 קיוודול יקסרוג

 435 אלייב ץוטשרוג

 באלצאו יקסרוגאז האר :יקסבובי'זג

 545 ירמ סנוביג

 446 יקטראב-רלטיג

 505 רמוז דלוגניג

 505 בקעי לדניג

 497 מ"גס גרובצניג

 66 ,55 ,47 ןורהא-יכדרמ גרובצניג

 670 .ד לג

6 

 395 ,384 קינצאבאלג

 411 ,410 ,401 קירגה סאלג

 555 .א עובלג

 312 השמ םולבלג

 688 עינער ןאמקילג

 262 ,14 ,13 רייד השמ ןוסקילג

 559 הבול רלג

 686 יכדרמ קיטריבעג

 399 ,392 עקעג

 435 אלייב רענטרעג

 529 אבא ןפג

 136 ,34 .טס יקסבארג

 ,112 96 ,95 ,93 ,92 באלסידאלו יקסבארג

3, 133, 191, 277 

 689 בקעי סנידארג

 662 םייח עדארג

 504 דוד ןמוארג

 528 ,445 .ס קייארג

 501 ,492 ,491 ,485 הנילא הקסבלארג

 569 רתלא ןארג

 688 רדנסכלא ךאנארג

 499 םהרבא ןייטשדנארג

 322 ףסוי יקציברג

 610 .ר רברג

 505 םייח סורג

 499 לכימ ןאמסורג

 505 םירפא ןמסורג

 532 ,3 הקייח ןמסורג

 332 ,216 ריאמ ןמסורג

 54 (חמצ) רודגיבא ןירג

 505 הדוהי םואבנירג

 218 רזעילא םיובנירג

 22 ןמינב םיובנירג

 214 ,209 עשוהי םיובנירג

 ,107 ,103 ,99 ,62 ,40--1 קחצי םיובנירג

3, 118, 119, 131, 209--253, 261, 
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 ,217 ,216 ,213 ,210 ,209 םירמ םיובנירג

29 

 54 ,52 םולש םיובנירג

 655 קירנה גרבנירג

 506 היעשי גרבנירג

 409 ,383 גנירג

 686 הדוהי זיוהנירג

 506 בייל סאפנירג

 505 בייל ןייטשנירג

 326 המלש ןאפשנירג

 569 רתלא ןוסרג

. 

 610 .ש רנטאד

 675 ,674 בייל במאד

 499 השמ סיצנאד

 301 ,108 ,107 ,96 ,8ד יקסנישאד

 338 ראיפ לוגיהד

 326 ,316 ,ש בונבוד

 21 .א ןיקבוד

 435 ארטולפ אקשטוד

 287 ר"ד חנ ןוזדיוד

 563 (ילאכימ) .א .ח יטאיפולוד

 611 .ד הקסבורבמוד

 474 ,472 (ןאי) ןטפלק דרפלא יקסורבמוד
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 475 רודואת י'זי 'ץרוד

 691 ןאגישזד

 285 םהדניו סדיד

 236 ,127 בקעי ןוזניד

 270 ןייטשקיד

 675 פאטסא יקסולד

 84 'פורפ יקסניבמד

 401 ,75 ,73 יקסבומד

 503 ןתנ יקסבורטסאיגד

 91 ,89 ןיקינד

 602 ]וזניד

 556 ,549 ,530 ,521 ,523 םירפא לקד

 522 בלסלוב רנבורד

 658 הוא רנזרד

 338 גניליירד

 ה

 681 לחר רעדלאה

 505 קחצי רלאה

 493 הינאלאמ לפסאה

 662 .ד גנונפאה

 687 רעב ץיוואראה

 ,116 ,106 ,103 ,90 ,16 .א מ סלגטראה

5, 136, 153, 191, 263, 342 

 311 ףסוי ןראה

 435 רעזייל ףראדנעראה

 618 דדלא ינדה

 55 רוטקיו וגוה
 638 ףלאר טוהכוה

 661 לאכימ ןמפוה

 502 ,236 ר"ד .ד .ח ץיבורוה

 ,141 ,138 ,137 ,135 ,35 ,27 ףלודא רלטיה

6, 148, 149, 150, 158, 198, 241, 293, 

4, 334, 383, 385, 396, 398, 400, 406, 

9, 423, 499, 522, 524, 525, 538, 550, 
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 383 ,א .א ךירדייה

 499 סירוב זמייה

 476 ,471 (קטיימ) באלסי'צאימ ןמייה

 398--383 ךירנייה רלמיה

 695 ןאילוי טיוהשריה

 191 .ס ןרוהשריה

 470 גיוודול דלפשריה

 551 ,437 דנאלה

 306 'ר הדוהי יולה

 617 'ר יאתבש יולה

 327 רייד 'גרו'ג ןירפלה

 308 לאיחי ןירפלה
 499 רקסוא ןרפלה

 191 בר ןרפלה

 670 ,667 ,662 םעניב רלה

 504 סוקניפ רלה

 321 רותרא הקטנה

 504 דוד טסברה

 282 השמ סה

 483 ונרא ץיבונאמרה

 688 ,686 ,683 ,131 דוד ןמרה

 497 הגידול ץרה

 646 ,665 .644 לואפ ץרה
 504 לאקזחי גרבצרה

 ,175 ,173 ,167 ,19 ,18 רודואית לצרה

 ,288 ,281 ,27ד ,261 ,264 ,263 ,182 ,1

 תומשה חתפמ

,334 ,330 ,325 ,310 ,302 ,296 ,294 ,2 

695 ,512 ,5 

 577 יולה א"י 'ר ,גוצרה

 24 ןצרה

 321 םהרבא דלפצרה

[ 
 483 יקסבונחאו
 378 שואידאט יקסבונחילאו

 499 רודיזיא ןייטשדלאו

 118 ,115 סכילפ גרובראו

 78 לאוי רטסיימגו

 665 ,660 ןנחלא רעלגאוו
 396 394 רענגאוו

 444 לאומס להאוו

 416 יקסבורנגאוו

 656 םאדא קישזאוו

 667 ,662 .מ ןמדלאוו

 396 ,395 ,384 ףלאוו

 662 ףסוי ףלאוו

 686 רזייל ףלאוו

 506 ןמלק רגיירטרסאוו

 655 רוטקיו יקסלישאראוו

 446 .מ םראוו

 690 סקאמ יקסוושאוו

 675 קעצאי שטיוועראשטשאוו

 690 ףסוי יקצעדוו

 537 ,417 ,166 ר"'ד ןפיטס זייוו

 435 םהרבא ביורטנייוו

 63 הזור סייוו

 309 ,25 גילז ןמצייוו

 ,19 ,15 ,14 ,12 ,11 'פורפ ,םייח ןמצייוו

8 35, 37, 38, 111--118, 121, 165, 

3, 285, 286, 288, 307, 317, 328, 337, 

2, 5464, 562, 564 

 685 ,445 רי'ד טרעכיוו

 505 םירפא יקזדורגיניוו

 476 הנלה הקסנילוו

 582 ,580 ,579 דירפגיז קאינלוו

 644 ףארדנעוו

 658 ,656 ,655 חנ רזייהדרעוו

 101 יקסבוכי'צוו

 173 לארנג ,פוקוו
 278 לגנארוו

 551 דראוודא גרוברוו

 267 .מ .י טרוו

 617 םחנמ רב והילא יסמרוו

 657 ,65 ,643 בלסינטס יקסדוגיוו

 311 ר"ד בקעי יקסדוגיו

 241 ,110 ,103 עשוהי יקסדוגיו

 246 קחצי יקצדוגיו

 4715 ,470 גיבדול לאשרדיו
 476 הדנו הקציווטיו

 110 ,96 סוטיו

 617 החמש ירטיו

 92 ,89 ןאגייו

 191 רייד .ש רהיצנייו

 618 שריה קיזייא סייו

 78 ףלודא טאלבסייו

 םייח ןמצייוו האר :םייח ןמצייו

 335 רסיק ,םלהליו
 472 הירא רנליו
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 499 הטוג רנליו

 77 (ב"'הרא אישנ) ןוסליו

 83 ר''ד לגניו

 473 הקניב ךיירדניו

 158 בודארגוניו

 504 רודגיבא יקציניו

 365 ,362 ,359 בד בירניו

 432 יקסנישיו

 475 (הגיו) ןאי יקסנישיו

 497 ןונז דלפלו

 377 יירדנא ןאלברו

 96 ,95 י91 יקסבלבורו

 2) םהרבא םייהטרו

 569 ןמחנ םייהטרו

 ְז

 489 ,488 ,487 באלצאו יקסרוגאז

 505 המלש רגיירטגאז

 486 ,485 באלסינטס וזַאלָאז

 496 ,495 ,494 באיינגיבז יקסולאז

 528 .ז יקצילאז

 667 ,662 .י ןיישנאז

 617 'ר לארשי ץשאמאז

 521 יזאי יקסיומאז

 667 ,662 .י ןייטשנאז

 661 ,662 םהרבא קאז

 690 ,689 לטפעש קאז
 ,146 ,145 ,121 ,37 ,36 ,11 באז יקסניטוב'ז

8, 215, 224, 276, 283, 286, 306 

 74 רייד םייהנרבוז

 482 ,481 ,48) שאודאט ץיבוכוז

 114 ,20 לאומש ףקיז יקציבוכו'ז

 506 קירנה ןייטשרעמוז

 506 השמ ןייטשרעמוז

 506 היעש ןייטשרעמוז

 ,428 ,366 ,153 ,143 ר"ד לימא ןייטשרמוז

9, 445, 528, 532, 568, 661 

 156 ,154 לרנג ,בוקו'ז

 471 (הילוי'זד) הדנאו קי'צנלאיז

 50 ןאמרה ראלגיז

 417 .א םיובלגיז

 514 ללה לדייז

 425 רסיא רבליז

 485 יכדרמ גרברבליז

 533 ,79 השמ בראפרבליז

 503 באלסי'צאימ ץיפשרבליז

 473 ,472 לאונמע רגניז

 617 'ר םהרבא אתוכז

 582 שאירכז

 521 בקעי ןוסגילז

 506 לארשי ןמלז

 602 רי'ד ףוהנמז

 688 ףלודור יקסוולסז

 579 לאזמש ףיקז

 360 ,38 בקעי לבבורז

 655 אניטסירק אקסלווישז

 667 ,662 לזייר יקסנילכישז

 427 יטנצניו יקסוואמישז

 412 בלסאו יקעצעפשז

 ח

 501 עלב פראח
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 2671 יכדרמ שימלח

 יקצינלימכ האר :ןדגוב יקצינלימח

 445 ר"ד ,ש ןראהשרעח

 22 לאיחי ףירח

 ט

 690 ,681 .ר אקסנאוואק וראט

 444 ,ל רעילאפאנראט

 ,82 ,81 ,80 ,37 ,34 ,33 ר"ד עשוהי ןוהט

2, 103, 109, 113, 136, 140, 141, 143, 

 281 ,27ד ,275 ,273 ,1

 637 ,635 ,634 ןאילוי םיבוט

 487 בלסינורב זאפוט

 482 ,481 יקצינלופוט

 ,493 /446 ,432 ,431 ,427 סאנאי וואקרוט

 692 ,685 ,684 טנומגיז וואקרוט

 689 ,667 ,662 קחצי גרבדורג וואקרוט

 686 ,476 הטוינ םואבלטייט

 395 ,394 ךריקסלעפפיט

 668 .מ לפמט

 444 ,83 ר"ד ףסוי םיובננט

 506 היעש םיובננט

 601 לאומש טאלבננט
 291 'פורפ יקסעדעט

 435 ןתנ םיובמלעט

 617 'ר קחצי םהרבא ןב יקארט

 544 ןמורט

 610 .י קנורט

 96 ןאיל יקצורט

 372 ,361 הירא רבוקטרט

 684 .א וואקאיטערט

 לאיחי בונל'צ האר :לאיחי ואנעלשט

 309 לואש יקסבוחינרשט
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 472 לאכימ יקסרוואי

 499 דוד יקסבמאי'זאי

 499 'זא'זאל ץיבומיחאי

 504 רזל ץיבומיכאי

 505 ןומולס ןאי

 661 ,662 קחצי שטיוואסאנאי

 656 בלסיציימ ןורטאסאי

 328 בקעי לאומש ןאקצאי

 244 קראמ םולבראי
 661 .ג יקסנושאי

 328 ינגבי וקנשוטבי

 433 קעשיצנארפ קאיוושזוי

 423 רטלאוו רגרבסולוי

 505 ליספש ןיסוי

 269 קרב ץיבלסוי

 485 ןועמש הפוי

 685 ןוימס ץיבקשוי

 269 ןאי יקסנלי

 555 לאימחרי יקסבוני

 690 רדנסכלא יקסווישיזדנעי

 617 'ר לאונמע בקעי

 50 לאכימ יקסבובקעי

 545 .ג ןוסבוקעי

 297 רוטקיו ןוסבוקעי

 115 ,90 בייל הפי

 52 ,46 'ר בקעי קחצי

 236 .ל.א ץיבובוקי

 תומשה חתפמ

 264 בד ןושמש יקסמילשורי
 533 רייד .מ ישי

 216 דוד ןהכ

 540 היבוט ןהכ

 574 ,533 ןנחוי ןהכ

 301 ,281 בקעי ןהכ

 550 ,424 ר"ד דוד אנהכ

 435 ר''ד ןירעוועס אנהכ

 705 ,61 ןדגוב יקצינלימכ

 323 ,262 ןויצ-ןב ץכ

 504 לאקזחי ץכ
 499 קחצי ץכ

 311 לרב ןוסלנצכ

 631 בו'צשורכ

 617 םיקילא ילומרכ

 ל

 505 תשמ בראפרדאל

 505 ראקסוא ףואל

 504 ףסוי יקסני'זאל

 510 רייד .מ רזאל

 690 יטב שטיוואטאל

 690 קחצי שטיוואטאל

 69) לרק שטיוואטאל

 688 סירומ עפמאל

 505 והילא טריוודנאל

 618 ,617 רזעילא טוהסדנאל

 503 יצאנגיא ןמסדנאל

 467 ןמור יקצי'צנאל

 670 ,667 ,662 ,ש קיטסאל

 499 בקעי ץיבוקבל

 593 ,529 ,502 ,445 היבצ ןיקטבול

 473 באלסינאטס יקסני'ציבול

 499 ףסוי ןאדול

 471 הגיוודאי הקסניוודול

 ,311 ,118 ,114 ,112 ,37 ,25 ןואל הטיוול
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 505 לאירבג ןיוול

 690 ןנח ןייטשניוול

 109 רי'ד יקציוול

 282 יקסוואלסאטול

 236 ןמפיל ןיול

 618 בקעי ןוזניול

 130 יקסרא'צאנול

 617 'ר םחנמ ונאזנול

 499 ןואיל יקסנול

 504 קחצי סאלגטפול

 303 ,302 ,261 ,236 ר"ד ףסוי אירול

 215 םירמ אירול

 529 ,80 ר''ד םייח רזל

 499 ,110 ןמרביל

 529 ,521 רזעילא יקסבודיל

 236 .א לופיוודויל

 621 .ז לטנוויל

 158 בוניבטיל

 504 םייח בייל

 216 .א .י ץיבורזייל

 505 דוד גרבנאטייל

 685 קיווייל

 504 םדא גייווצנאטכיל

0 

 312 ,ו םיובנטכיל

 499 ןאי יאפיל

 691 ,689 השמ ןמפיל

 617 'ר לארשי ץישפיל

 684 .מ ץישפיל

 376 לואפ יודנל

 697 ;628 ,560 ,425 ,336 ,130 ,96 ,24 ןינל

 681 .מ ןמצנל

 433 טרברה ןאמהעל

 423 קאזיא ןאימשעל

 476 (יקצרל) רנרל

 636 בלסילוב ןאימשל

 424 ,334 ,322 בקעי יקסניצשל

 מ

 127 םעדַאמ

 484 ,472 השנמ יקצייביטאמ

 678 ןאיצול קיטאמ

 633 ראשטאמ

 158 יקסיאמ

 338 ,220 ,218 הדלוג ריאמ

 530 השנמ ריאמ

 485 ,478 ,477 (קירנה) גובופ יקסבונילאמ

 690 רתסא ןאמ

 662 לדנמ ןאמ

 685 קיציא רעגנאמ

 662 .ב קישזנאסאמ

 545 ןאי קיראסאמ

 236 לאוי םיובטסאמ

 244 לישז קאמ

 475 ,410 י'זי יקצייבוקאמ

 435 השמ ץעיוואראמ

 472 סקילפ סילוגראמ

 687 ,683 ,602 םהרבא יקסוועראמ

 ,611 ,592 ,582 ,546 ,493 ,374 לרב קראמ

2, 622, 662, 665, 661, 673, 675, 698 

 695 לראק סקראמ

 286 ,117 ,115 סיאול לאשראמ

 485 באלסי'צאימ קאלשאמ

 506 ןאי י'זדאגמ

 484 היראמ הקסבעלאזדומ

 209 'ר לאומש רבילהומ

 615 'ר הירא הדוהי אנידומ

 471 והילא סזומ

 150 בוטולומ

 331 'ר המלש וכלומ

 331 המלש רלומ

 520 לאומש יקסנומ

 618 המלש קנומ

 579 ןויצ ןב ןוזניסומ

 343 ,303 ,301 ,32 ,31 ןואיל ןיקצומ

 184 ,89 ,84 ,82 ,79 יקסב'צארומ

 563 השימ קיברומ

 670 ,662 ,216 ,275 .ל יוטנגרומ

 612 .ו ןרטשנגרומ

 481 י'זדנא ורומ

 526 הקדרפ איזמ

 502 הרפש לזמ

 502 ,491 הקדאלו הקצא 'זדנאימ

 504 המלש ןאמלטימ
 14 'ר בייל-הדוהי ןומיימ

 47ד לטלפ יקצי'זדנימ
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 311 ןימינב ץנימ

 522 יראליה ץנימ

 504 לארשי רנצימ

 55 ,52 םדא ץיבקצימ

 435 לדנמ יקסוואלאקימ

 522 ,477 קיציילוקימ

 ,693 ,670 ,667 ,662 ,661 לאכימ יקסרימ
8, 699 

 504 לאיחי קאשימ

 563 ןבואר בולשימ

 484 בקעי ךאלמ

 472 יקסבונא 'זדולמ

 574 ,569 .532 ,529 ,521 דוד רלמ

 591 ןמלמ

 539 ףסוי רלמ

 617 השמ ןוסלדנמ

 270 בלסינטס ןוסלדנמ

 581 םוחנ ןוזלדנמ

 581 .ב הקסבולסמ

 583 .ר הקסבולסמ

 ןאי קיראסאמ האר :ןאי קירסמ

 542 ינרג קמ

 577 סמיי'ג דלנודקמ

 300 ,289 ,288 ,14 ייזמאר דלנודקמ

 617 'ר קחצי ליוברוקמ

 499 ,498 ףסוי סילוגרמ

 617 ןמלז םירפא תילוגרמ

 618 'ר לאומש-בקעי ויגרמ

 320 השמ ןורמ

 586 םירמ הקסנירמ

 485 רדנסכלא סוכרמ

 592 ץרפ שיקרמ

 461 ןאנעז קאוואנ

 472 דרשיר ץיבראזאנ

 ,686 601 קחצי קישזאנ

 685 .ב .י ןאזלאטפאנ

 471 בור טובראנ

 333 ,101 ,31 ,30 לאירבג ץיבוטוראנ

 101 יקסמודאיבנ
 686 ,662 .מ ןמלדונ

 321 ןבואר יקסבומיחונ

 181 .מ ןמיונ

 236 ,191 .ד.א גרבמונ

 539 ףסוי םואבסונ

 261 ,93 ,92 ,91 רי'ד דרפלא גיסונ

 169 סכמ יודרונ

 484 ףסוי הימחנ

 430 בלסינטס קאינ

 314 קחצי ץידיינ

 68 .מ ןאמיינ
 267 .י םיובנסינ

 115 ,85 ,64 (ןושארה) יאלוקינ
 74 72 יאלוקינ ץיביילוקינ

 194 ,66 ,65 ,55 ,47 (ןושארה) ןואילופנ
 552 י541 ,533 ,532 יבצ רצנ

 323 יכדרמ סיקרנ
 558 הרש תימשנ

 617 יבצ סחנפ לאנתנ

 תומשה חתפמ

 617 קחצי בונאטאס

 521 ,520 ןועמש טמאס
 655 רוטרא רוואדנאס

 ,667 ,662 ףסוי לעדנאס

 87 ר''ד יקסני'זופאס

 437 (לנידרק) אהעיפאס

 656 יצאראה ןירפאס

 528 .י קאס

 435 לאיחי יקסוואלאקאס

 499 רטלא ןאימאקינבארס

 499 רטלא ןימאקינבארס

 474 ,471 הקנח אריפש הקציבס

 667 ,662 ,660 ,659 ,658 [מלק לגס

 331 'פורפ בד ןדס

 380 ףסוי ןמלבוס

 662 םהרבא רבוקדוס

 55 ןגייוא לוס

 323 ר"ד םחנמ ילאילוס-קי'צייבולוס

 499 בקעי ןומולוס

 505 דנומגיז ץיבונסוס

 506 םוחנ קינאקוס

 ,232 ,118 ,74 ,67 ,54 ,28 םוחנ בולוקוס

8, 2716, 289, 299, 301, 302, 307, 314, 
2, 343, 521 

 560 .533 יכדרמ סיקרוס

 483 רטויפ ץיבכאטס

 ,440 ,418 ,373 ,372 ,358 ,336 ,21 ןילאטס

4, 522, 612, 620, 623, 672, 697 

 158 קיצנאטס

 61 ץיבקנאטס

 621 בלסינטס ץישאטס

 506 השמ קילחוטס

 493 ,492 באלצאו יקסבוקירטס

 692 י654 ,653 ,652 ]אילוי יקסבוקירטס

 618 'פורפ ןיצלרטס

 3 'ר .ה .א רבליס

 442 ר"ד שטיוואכמיס

 316 ןמחנ ןיקריס

 655 .ו קיגדאבאלס

 105 ,104 קבאלס

 638 ,637 ,634 ינאטנא יקסמינאלס

 638 ,637 גילז יקסמינאלס

 563 םירמ קינדובולס

 580 ,579 ףזוי יקסבוקיבולס

 563 המויס יקצולס
 491 עשוהי ןומלס

 569 ,532 .528 ןואל רטפלס

 700 ,670 ,667 ,662 לשרה ראילאמס
 276 טרברה לאומס

 296 השמ יקסנלימס

 ,264 ,239 ,238 ,21 ,13 ,3 ר"ד השמ הנס

 (השמ םיובניילק האר) 343 ,9

 78 יקסבוק'צאסס

 זמלק לגס האר :ןמלק לאגעס

 432 לאונמע רעללעס

 552 ןאירמ יקסלכיפס

 432 לאונמע רעללעס
 267 .ב .י ריפס

 236 .מ רוטקפס

 378 ,374 דוד דרפס

 661 ,445 ר"ד ףסוי קס
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 505 קיציא יקצאראקס

 55 רטלו טוקס

 280 ,92 ,91 יקסלוקס

 555 לפוק פוקס

 146 ,144 ,141 ,107 יקסבוקדאלקס

 579 בד תתס

 361 בקעי טיגע

 595 י"ש ןונגע

 444 רד לאומס ןאמלעדע

 496 רזל סציע

 662 הדוהי גראבלע

 675 םעבחר רימע

 339 בקעי תימע

 244 .א ,א ןיקיורפע

 618 ףלוו ץנארקנערע

 פ

 73 יצנגיא יקסברדאפ

 ,396 ,395 ,394 ,391 ,388 ,387 ,384 להאפ

, 399, 400, 402, 403 

 638 127ה סולואפ

 685 ,364 בקעי טאפ

 497 ,496 ראנכאפ

 48] הנאריא ראקנאלאפ

 499 דרנרב בלאפ

 444 ישזעי יקסנאפ

 289 ,121 ,118 ,14 דרול ,דליפסאפ

 484 בקעי הטונראפ

 475 ,471 בילס'ציימ טשראפ

 506 רב לגופ

 116 ,83 םהרבא יקסבשילדופ

 483 קירנה יקסנאנזופ

 65 ,64 ,63 ,53 המלש רנזופ

 481 בקעיי ךלימרטופ

 506 הילדג םואבנגלופ

 505 ףסוי רגלופ

 555 דוד ץנרמופ

 56 בלסינטס יקסבוטאינופ

 612 .ר ספופ

 661 ,662 .ש .ח סקופ

 501 ,490 ,487 ,486 ,485 בלסיצאימ סקופ

 602 ]אירמ סקופ

 499 שיבייפ סקופ

 477 ןפיטס אקבורקופ

 563 חמצ יונטרופ

 45 רדנסכלא ןיקשופ

 470 יי'זדנא יקסבוקירטפ

 646 ,645 בלסילוב יקצסאיפ

 485 ןאי ךוצאיפ

 303 ר"ד דלוהטרב לבייפ

 499 בקעי ץיבולטייפ
 435 ןעכוקנייפ

 622 ר"ד יקסבוכיליפ

 65 'ר םייח רבופיליפ

 ,81 ,80 ,78 ,73 ,71 ,34 ,30 ףזוי יקסדוסליפ
3, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 97 100 

1, 103, 104, 105, 108, 110, 116, 121, 

7, 132, 133, 135, 136, 138, 140, 

1, 142, 146, 183, 189, 226, 333, 334, 

6, 337 
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 505 שריה רליפ

 504 סוקרמ טוהרגניפ
 471 לאוואפ רדניפ

 506 יכדרמ ןב היניפ

 510 ר''ד יבצ סניפ

 685 דוד יקסניפ

 291 רקסניפ

 662 י52 האל ןייטשלקניפ

 563 המורפ ןייטשלקניפ

 484 קביר ןייטשלקיפ
 506 סוקניפ יקסבא'צקניפ

 504 ןואיל קיפ
 405 השמ סקיפ

 504 ןתנ טשריפ

 435 שאדא שיפ

 435 הניגר שיפ

 445 .ס דנורגשיפ

 499 ,498 ,ש ןמשיפ

 504 היעשי ןייטשנדלפ

 435 םולש אנטולפ

 504 ףסוי ןייטשנארולפ

 487 ,485 קודצ ןאמרולפ

 491 הקדאלוו לטלפ

 24 בונכילפ

 65 'ר םייח רבופילפ

 50 היעשי ןאמלפ

 68 ,64 לאומש ןוזנפ

 426 .ל רעלדנעהלעפ

 662 קחצי ואלרעפ

 413 ,78 השמ רפפ

 645 ,641 (רסיק) ףסוי ץנארפ

 675 וטרבמוא יניצנארפ

 435 רתסא אקסוואשארפ

 191 ,110 ,90 .ה ןייטשברפ

 656 ףסוי יקסואקטורפ
 47 בלסילוב סורפ

 476 הנרא הקסבוקורפ

 662 .פ דירפ
 435 לרב ןמדירפ

 504 שוילוי ןמדירפ

 491 קאטול ןמדירפ

 618 ,617 ריאמ ןמדירפ

 504 ןאיראמ ןמדירפ

 661 610 רד פיליפ ןמדירפ

 504 לאימחר ןמדירפ

 477 ןמלז ךירדירפ

 690 ,685 המלש טנעמעזירפ

 435 קחצי סיירפ

 95 ,93 ,78 ,32 חנ יקצולירפ

 147 ,146 ,רוטסירפ

 236 .ד ןמשירפ

 190 ,186 ,100 ,99 ,98 לרפ

 191 ,78 'ר ,רטומלרפ

 618 הירכז לקנרפ

 601 קחצי לקנרפ

 639 ןמור בלסי'ציימ לקנרפ
 58) לאומש רלסרפ

 ,235 ,232 ,215 ,127 ,126 ,18 .ל ,י ץרפ

6, 237, 249, 275, 314, 316, 602/ 626 

 476 הנריא הקסבוקרפ

 418 קעצאי אדאגישפ

 תומשה חתפמ

 339 .מ ןינאצ

 504 םדא קוטראצ

 617 'ר סחנפ יבצ

 496 לארשי ןמיאווצ

 ,484 ,472 ,445 ,3 (קטנא) קחצי ןמרקוצ

2 528, 529, 532, 552 

 668 .פ יקסלוביצ

 484 ,483 סקילפ יקצניוויצ

 330 .א גנילזיצ

 684 ןורהא ןילטייצ

 622 'פורפ קאלשייצ

 475 ,474 לאיחי ןוליצ

 499 ןאיצול ןמרמיצ

 506 םהרבא ץיפשרמיצ

 485 קאלוא רפיצ

 501 באלסינטס רפיצ

 326 ,274 ,224 ,74 לאיחי בונל'צ
 504 לאכימ לאימ'צ

 552 לארנג ,יקסניבר'צ

 320 ,307 םדא בוקאינר'צ

 612 .מ רוטסא בוכינר'צ

 ק

 661 ,662 םירפא יקסבנאגאק

 683 בייל ןאסידאק

 434 ר"ד ענאהאק

 -לאוואק וראט האר :וראט .ר אקסלאוואק

 .ר אקס

 505 דוד רוואק

 50  םהרבא ןמפואק

 688 רטרוק שטאק

 662 עקראמש יקסניגראשטאק

 678 וואלסעשט ינשזולאק

 383 רענורבנעטלאק

 686 ןמלז וואקנישעלאק

 ,681 602 ,601 ,131 לחרדרתסא הקסנימאק

4, 692 

 471 ץיבקטור היראמ הקצנימאק

 ,403 ,402 ,400 ,394 ,392 ר"ד ,א רעלמאק

5, 406 

 688 ,686 ,684 קענעה ןאק

 484 הניגר ןייווסגינאק

 484 ,483 לאומש ןייווסגינאק

 485 שואידאט יקסבוינאק

 699 ןועמש ץנאק

 ,מ רבוסוק האר ,445 ,261 .מ רעוואסאק

 503 ןאילימיסקאמ יקסנאלוטסאק

 617 'ר לאומש סירסאק

 504 לאכימ הק'צאק

 419 .נ ןאמראק

 662 לחר ןראק

 435 לאומש פראק

 499 דוד טאלבנשראק

 611 .א קאיבוק

 527 קחצי יקסלבוק

 529 ,527 ,523 אבא רנבוק

 478 יקסניפאווק

 484 ,474 הנלה הקסבולווק

 649 הגיוודי הקסבולזוק

 474 ,471 ןפיטס יקצ'זוק

74 

 155 ,154 ,153 .טס טוק

 662 .ב רעשטוק
 667 .ו רעשטוק

 359 יירדנא יקליוק

 78 ןאי יקסב'זראכוק

 57ד .220 השמ לוק
 333 ידט קלוק

 558 םחנמ הדנוק

 499 םולש סוק

 569 ,509 לאכימ רבוסוק

 528 ,445 לדנמ רובוסוק

 499 לכימ רסווראפוק

 485 הטיא ץיבולפוק

 485 ףסוי ץיבולפוק

 574 הדוהי ןלפוק

 499 רסיא רלפוק

 618 ,611 .א רפפוק

 667 ,662 לבייל טדימשרפוק

 505 ךירדירפ רא'צוק

 421 ,420 .מ לעיקוק

 490 ,475 ןפאטס יקסנוברוק

 506 לאכימ ןורוק

 281 ,101 ,30 'פורפ יד ןאודוב ינאטרוק

 651 .650 ןאי באשטרוק

 216 ר''ד ,א קינלרוק

 690 ,689 בקעי רעדנעלרוק

 112 ר''ד .פ ןירגנרוק

 504 בקעי ןרוק

 504 רודיזיא דלפנרוק

 262 .פ יקסרוק

 503 םוחנ ץרוק

 527 הק'זור ק'צרוק

 662 .ו ןאמלטייק

 558 הנל רלכיק

 50 השמ רטלאהלאמיק

 431 ,430 ר"ד .לוו קינרעיק

 יקסנרק האר :יקסנריק

 30ד ,292 ,268 ,25 ןאי טורשריק

 ,474 ,472 (יקסבורבמוד) דרפלא ןטפאלק

1 

 504 קירנה רפאלק

 312 ,311 ,29%6 ,267 ,236 'פורפ ,י רנזיולק

 300 ר''ד ריאמ למולק

 505 שאיתאמ ןאמיילק

 435 בקעי ןמיילק

 השמ הנס האר :השמ םיובניילק

 685 ץירפ ןאמניילק

 216 .י בונילק

 618 קחצי ןמלק

 555 הנג סלק

 378 באלסידלו יקסבוטימק

 692 ,691 ,690 ,684 ,591 ,589 הדיא הקסנימק

 269 ,268 ,א יאנק

 ,275 ,273 ,271 ,269 ,263 ,261 .י יאנק

3, 285, 300, 304, 307, 339 

 493 הקנא ראטסאנק

 493 רתסא ראטסאנק

 662 השמ סיפפאנק

 662 ,610 ר"ד ףסוי שימרעק

 435 .ש שרעק

 615 ,317 רזעילא ןלפק

 571 יכדרמ ןלפק
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 641 ,640 ץנרפ אקפק

 563 לקרמ ץיבוקיצק

 592 ,574 קחצי ןוסלנצק

 68 ר''ד .ל .י ןוסלנצק

 538 .מ ק'צבארק

 504 בקעי לארק

 491 ,473 םירפא יקצוסארק

 481 הנלה הקצאיבוקארק
 ,395 ,394 ,391 ,390 ,387 ,386 ,384 רגירק

7, 398, 399 

 442 ריד .מ יקסנירק

 76 'ר ךאבילרק

 559 ,553 ,538 ר''ד לאירזע ךבילרק

 ףסוי שימרעק האר .י שימרק
 336 ,316 ,156 ,80) יקסנרק

 336 ,335 ,323 ,312 ,83 ,25 השמ רנרק

 473 םירפא יקצוסרק

 264 .ג לסרק

 ך

 473 ,470 קאשאל אבאר

 435 ףראדניבאר

 506 ןואיל ץיבוניבאר

 432 ץיבקדאר

 685 קראמ ינמוזאר

 690 היח לאטנזר

 101 יאטאר

 691 ,68 בקעי םיובטאר

 662 ,661 בייל ןאמכַאר

 6671 ,658 ןמחנ פאר

 506 םהרבא ץיבולאפאר

 618 'ר המלש טרופאפאר

 307 ןועמש ץיבודיבר

 319 ,20 ףסוי ץיבוניבר

 618 סחנפ לואש ץיבוניבר

 322 (יקציברג) ףסוי בגר

 667 ,662 הסדה ןיבור

 688 םחנמ ןיבור

 132 הנח הניבור

 484 הלוזרוא ןייטשניבור

 662 ףסוי ןייטשניבור
 473 םדא ןיבורבור

 155 ,154 יקצינדור

 ,649 ,648 ,591 ,590 ףלודא יקצינדור

2, 653, 654 

 499 לארשי א'זור

 83 יקסבודאבזור

 578 רונילא טלווזור

 179 ,156 ,21 ,ד ןילקנארפ טלווזור

 143 רייד ןירמזור

 37 ,13 (טילבנזור) רד סחנפ ןחר

 191 ,119 רד .א טאלבנזור

 191 ,179 ,110 ,78 ר"ד י'זי טאלבנזור

 57 ןואיל טאלבנזור

 504 לארשי םולבנזור
 527 היסצ גרבנזור

 618 'ר המלש לאטנזור

 תומשה חתפמ

 509 םהרבא ןמנזור
 471 יצאנגיא בראפנזור

 506 םייח גייווצנזור

 506 לאומש גייווצנזור

 377 .י ,ס טור

 304 סחנפ גרבנטור

 303 ,א לשיפ ךיירטשנטור

 471 היראמ ץיבעקטור

 610 ,478 ,א יקסבוקטור

 506 רזייל ןייטשטור

 661 דוד גרבנטיור

 505 םייח ץיבוקנאמור

 685 ןלור ןמור

 474 בלסוגוב יקסנמור

 320 םייח יקסבוקמור

 339 השמ ןור

 375 ,א סור

 579 ,574 ,339 דראודא לאטסור

 312 ריד ,א ןיפור

 678 .ק קנישור

 563 ףסוי קינזר

 529 ,521 ןסינ קינזר

 141 /90 ילגימש זדיר

 485 טנומגיז לטיר

 6710 ,667 ,א ןאמזייר

 662 ,מ ןאמזייר

 236 םהרבא ןזייר

 ,103 ,102 ,83 ,37 ,3 ,33 ר"ד ןואל ךייר

4, 109, 113, 116 

 503 בקעי ןמכייר

 521 קחצי ןמכייר

 545 /372 ר"ד ןפלא סייר

 580 ,579 (סדנהמ) לשנא סייר

 681 ,589 לאכימ יקסייר

 581 ,580 הירא רלפייר
 581 ןורהא ינומיר

 506 ןמינב רלמיר

 ,602 ,469 ,414 ,413 לאונמע םולבלגניר

3, 6144, 615, 621 626, 627 

 315 ,151 דוד זמר

 533 שישר

 ש

 505 דוד יקזדאראש

 365 םייח סאקשאש

 106 רד דבש
 423 ,420 ,417 ,416 ,158 ר"ד ,.י דרבצרבש

 537 םהרבא הדש

 662 .א יקצלדש

 52 (תויחא) רכאמהוש

 504 באלסינאטס ץאווש
 688 סיראמ ץראווש

 50 באלס'צאימ ץראווש

 505 ןועמש ץראווש

 505 לאומש גרבצראווש
 .י דרבצרבש האר :רד .י טראבצראווש

 רי''ד
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 690 ,686 681 .מ ךילייווש

 452 ר"ד הירמ יירפנדלוש

 435 .ז שטיוואנאמולוש

 641 ,640 ,639 ונורב ץלוש

 691 רעכאמוש

 691 ,435 הינפ רעכאמוש

 505 ןמרה רטסוש

 506 קחצי רטסוש

 504 ןועמש שרופוש

 506 םדא לגופסוטש

 506 ,497 לאונמע ןמקוטש

 482 .ש ,א ןייטש

 506 רזייל רלקיטש

 503 בקעי רבוארטש

 668 .ש אקראמ"סוארטש

 399 ,398 ,391 ,390 ,388 ןגריי פארטש

 683 בקעי גרבנרטש

 476 קירנה טלהנרטש

 574 באז לקניפרטש

 675 שואדאט יקסוואקלאשטש

 615 .ד קייבוגראייש

 474 היבוט טוגנייש

 655 יצאנגיא דלפנייש

 584 לאיחי טרקליש
 559 הייגש גרבניש

 308 ,186 ,99 ,96 ,93 ,32 ר''ד קחצי רפיש

 ,151 ,103 ,102 ,101 בלסידאלו יקסרוקיש

4, 158, 333, 416, 417 

 376 ,373 ,359 ףסוי ןמטכש

 ,675 ,644 ,639 ,601 ,236 ,2 םכילע םולש

4, 685, 688, 689, 692 

 96 ,95 יקסניווילש

 26) השמ טילש

 261 (ינוליש) עשוהי ןעיילש

 506 לאקזחי ץיבלומש

 540 ,530 םחנמ ץיבלומש

 154 ר''ד לימא קרומש
 471 ייזדנא טדימש

 רסיא יבצ-ןב :האר ןועמש
 685 ןמלז רואינש

 506 ןועמש רדיינש

 365 ,ש ןמרדיינש

 502 ,4871 ךורב לגיפש

 667 ,662 והיעשי לגיפש

 499 ןיבור ראניפש

 504 וקדוי ריפש

 476 ,474 ,471 (הקדיבס) הקנח אריפש

 154 רפש

 32 ףסוי קצנירפש

 236 לארשי ץש

 506 לארשי קאפו'צש
 493 היצאט ראלקש

 667 ,662 ,445 ,מ ראילקש

 472 בלסינאטס יקסניפרש

 335 השמ תרש

 618 'ר בקעי סטרופשש
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